
#esportamborgull 
 

Manifest contra la LGTBIfòbia a l’Esport 
 
L’Esport, com a espai inclusiu, respectuós i que afavoreix el lliure desenvolupament de la personalitat i contra la 
LGTBIfòbia és un element bàsic en la promoció de la salut i la qualitat de vida, però a més és un espai de foment de la 
relació entre persones, de la convivència i del foment del lliure desenvolupament de la personalitat.  
 

Per aquest motiu, ens reafirmem en la importància de que qualsevol persona, amb independència del seu sexe, gènere, 
origen, color de la pell, les seves creences personals, o qualsevol altra circumstància social o personal, pugui gaudir de la 
pràctica esportiva en un entorn de respecte. 
 

En aquest sentit, manifestem el nostre compromís amb els continguts de la Llei 19/2007 contra la violència , el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància a l’esport, i amb la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 

Som conscients de:  
 La importància que té la pràctica de l’esport en l’adquisició d’hàbits saludables, en la construcció de la pròpia identitat, 

i com a espai social de relació, des d’on treballar valors com el respecte i la col·laboració. 
 

 Que tot i els avenços legals en relació als drets de les persones LGTBI, encara avui hi ha actituds i conductes que 
menystenen aquests col·lectius i que dificulten la lliure expressió de la seva forma de ser en molts àmbits socials. 

 

 Que en l’àmbit de l’esport encara hi ha molt pocs referents públics LGTBI que ajudin a disposar de referents positius. 

 

Per aquests motius, ens comprometem a: 
 

Treballar activament per promoure el respecte a qualsevol persona, amb independència del seu sexe, gè-
nere, identitat, orientació sexual, origen, color de la pell, creences personals o qualsevol altra circumstància per-
sonal o social. 
 

Incloure a la lluita contra la discriminació, l’eradicació específica de l’homofòbia, transfòbia i bifòbia 
dins de l’àmbit esportiu, tal com marca la Ley del Deporte 19/2007. 
 

Promoure la diversitat LGTBI al món de l’esport a tots els nivells i assegurar la difusió de missatges sobre la 
dignitat i el respecte al col·lectiu LGTBI, censurant qualsevol expressió contraria a aquests valors. 
 

Oferir a qualsevol esportista del club un entorn favorable que doni la confiança necessària perquè, en el cas que així 
ho desitgi la persona, pugui expressar la seva orientació sexual o identitat de gènere sense pors, 
 

Donar assistència i recolzament visible i decidit als esportistes, entrenadors o qualsevol altra persona vinculada al 
món de l’Esport que pateixi insults o siguin assetjats als camps o pavellons per la seva orientació sexual o identitat de 
gènere. 
 

Facilitar l’accés a formació específica per a tots els responsables i entrenadors de l’associació que inclogui la lluita 
contra la LGTBfobia, per a tots i totes les esportistes i les entitats i clubs esportius de la ciutat. 
 

Denunciar tota actitud LGTBifòba que es posi de manifest en conductes ofensives o discriminatòries, físiques o ver-
bals, per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, por part de l’afició o dels assistents, en consonància amb la Ley 
19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la Intolerància en l’esport; i la Llei 11/2014 per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. 

 
Organització: 
 
Data:    



#esportamborgull 
 

Proposta de text per llegir en les 
activitats que es realitzin  
en els espais esportius 

 

 

Nosaltres, (nom de l’entitat), com a club o associació que creiem 

 en els valors d’inclusió, col·laboració, respecte i treball en equip  

que l’esport fomenta,  

lluitarem fermament contra la discriminació  

per orientació sexual i identitat de gènere 

 i no tolerarem en els nostres espais de pràctica esportiva 

 qualsevol actitud lgtbifòbica, ni física ni verbal,  

i censurarem qualsevol gest o declaració  

de qualsevol persona que pertanyi al club,  

tant esportistes com entrenadors i personal tècnic. 

 

 

Així mateix, animem els nostres aficionats i aficionades 

 a que segueixin el nostre exemple i visquin l’esport 

 des d’una actitud respectuosa,  

eliminant i censurant els comentaris sexistes 

 i homofòbics dels nostres pavellons. 


