
 

MANIFEST DIA INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBI-FÒBIA EN L’ESPORT 

19 DE FEBRER DE 2022 

L’LGTBI-fòbia és una problemàtica social que genera discriminacions per 
motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere en diferents 
àmbits de la nostra vida. L’esport no escapa a la presència d’aquests 
comportaments i/o actituds discriminatòries, afegides a la gran 
invisibilitat de les persones LGTBI en l’esport.  

Les persones professionals i tècniques de l’esport presten serveis 
d’intervenció directa en aspectes relacionats amb la corporalitat i el 
benestar social de moltes persones. Per això, entenem que l’esport ha de 
ser un àmbit sensible contra l’LGTBI-fòbia com a forma específica de 
violència, no només perquè interfereix en la vida de les persones LGTBI, 
sinó també en el desenvolupament de relacions socials sanes. 

El 19 de febrer reivindiquem el dia internacional contra l’LGTBI-fòbia en 
l’esport, coincidint amb el naixement de Justin Fashanu, primer esportista 
professional en declarar públicament la seva homosexualitat i que va 
acabar amb la seva vida per tota la pressió rebuda. 

El tabú i la invisibilitat de les dissidències sexuals i de gènere en l’esport 
d’alt nivell continua sent incomprensible. L’any passat, Joshua Carvallo, 
futbolista de la primera divisió australiana, feia una exposició pública: “He 
estat lluitant contra la meva sexualitat per més de sis anys, i estic feliç de deixar-

ho enrere”. El silenci no va ser la resposta, els missatges de suport 
agraïment van ser múltiples per part de personalitats referents mundials 
en l’esport. Ara bé, és suficient? Òbviament, no. Necessitem polítiques 
públiques que encarin mesures de prevenció, detecció i intervenció de 
l’LGTBI-fòbia en els contextos esportius, un àmbit on el masclisme 
continua impregnant molts dels estaments amb capacitat de decisió.  

Una de les grans dificultats és l’escassa visibilitat de referents LGTBI en 
molts esports, especialment en les que més públic espectador reuneixen. 
En els espais educatius haurien de parlar-ne més de personalitats del món 
de l’esport que poden ser referents per a la ciutadania i, concretament, pel 
nostre jovent. A mode d’exemple podem destacar personalitats com Víctor 
Gutiérrez (waterpolista); Mapi León, Lola Gallardo, Ali Krieger, Ashlyn 
Harris i Megan Rapinoe (futbolistes); Javier Raya (patinador); Tyler 



 

Dunnington (jugador beisbol); Vanessa Caballero i Joana Pastrana 
(boxejadores); Sue Bird (jugadora de bàsquet), Martina Navratilova 
(tenista); Michael Sam (futbol americà), Kike Sarasola (genet) ; Thomas 
Daley (saltador trampolí) o Jesús Tomillero (àrbitre), han contribuït a 
visibilitzar a les persones LGBTI a l’esport i han denunciat les seves 
vivències discriminatòries en les seves trajectòries professionals.  

Igualment, volem unes normatives esportives que no siguin 
patologitzadores amb les persones trans, utilitzant models i arguments 
biologicistes per fomentar l’odi i excloure a persones trans de l’oportunitat 
de gaudir de l’esport tant a nivell amateur com a nivell professional.  

No han estat poques les “polèmiques” sobre esportistes trans a la natació 
(Lia Thomas), halterofília (Laurel Hubbard), atletisme (Caster Semenya), 
com a exemples, que han hagut de suportar discursos transfòbics per part 
de diferents agents institucionals en els darrers anys. 

La formació en diversitat afectiva sexual i de gènere ha de ser present tant 
en els àmbits propis de les educadores físiques, com en les ocupacions 
pròpies de l’esport. És necessari proveir-nos de mecanismes per fer 
efectiva la igualtat i eliminar les discriminacions. 

Des de l’Ajuntament de Ripollet creiem necessari impulsar polítiques per:  

• Potenciar l’esport com eina de transformació i mecanisme 
d’intervenció per construir una societat més justa, inclusiva i 
fraterna. 

• Denunciar i penalitzar socialment els comportaments LGTBI-fòbics, 
masclistes, xenòfobs i discriminatoris en l’àmbit de l’esport. 

• Acabar amb qualsevol expressió de violència, ja sigui física o verbal, 
en els espais esportius, els camps de joc, grades, per motius 
d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

• Equiparar el reconeixement públic de les esportistes femenines 
respecte als esportistes masculins. 

• Garantir la pràctica esportiva de les persones trans i intersexuals 
d’acord al seu gènere sentit, protegint els seus drets i la seva 
intimitat. 



 

• Impulsar que les entitats esportives implantin un protocol 
d’actuació davant situacions de discriminació per motius 
d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. 

• Reconèixer i situar la diversitat afectiva sexual i de gènere com a 
elements enriquidors en l’àmbit de l’esport. 

• Incloure en la regulació normativa els valors de la diversitat, la 
igualtat de tracte i la no discriminació. 

Totes aquestes accions busquen la consecució d’un objectiu final: l’accés 
a l’esport de persones diferents en igualtat de condicions, com a activitat 
que ens apodera, millora la nostra vida, ens ensenya a relacionar-nos i 
enriqueix la societat amb els seus valors.  

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament, hem engegat la campanya 
‘Cordons per a la diversitat’, per a eradicar l’LGTBI-fòbia en l’esport. Abans 
del 19 de febrer es repartiran més d’un miler de cordons per a la diversitat 
per a utilitzar en partits i competicions que es disputin aquesta setmana. 
L’objectiu és visibilitzar aquesta acció a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#RipoLGTBI. A més, la campanya reforça la difusió del Punt d’atenció 
LGTBI de Ripollet, que coordina l’Observatori Contra l’Homofòbia en 
conveni amb l’Ajuntament.  

Gaudim de l’esport sense LGTBI-fòbia!  

Ripollet, 19 de febrer de 2022 

 


