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Aquesta setmana hem assistit a l’aprovació de la llei de Drets de les Persones Gais, 
Lesbianes, Bisexuals i Transgènere i per a l’Eradicació de l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la 
Trànsfòbia de la que el nostre company Miquel Iceta, president del Grup Parlamentari 
Socialista ha estat ponent i que, sens dubte contribueixen a fer una societat més lliure, 
més justa i més feliç. 
 
Els socialistes fem nostres les seves paraules quan afirma que era una llei que sí calia, que 
es tracta d’un text per la vida real, una norma que ajudarà a eliminar injustos obstacles a 
la felicitat de moltes persones.  
 
Est tracta d’una bona llei per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó 
d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere en els àmbits tant 
públics com privats sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències. 
 
Una llei que obliga els poders públics a dotar-se d’un òrgan coordinador de les polítiques 
LGBTi i oferir un servei d’atenció integral. Una llei que incideix especialment en els àmbits 
de l’educació, les universitats, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la 
salut, l’acció social, l’ordre públic, els establiments penitenciaris, el món laboral i les 
polítiques de família i que inclou sancions per castigar i corregir les actuacions 
discriminatòries, com no podria ser d’altra manera si volem garantir una llei veritablement 
eficaç i no quedar-nos en un catàleg de bones intencions. 
 
Podem felicitar-nos totes i tots. És un pas més per a la igualtat. És un gran pas. 
 
 
 
 
 
El Masnou, a 3 d’octubre de 2014 
 


