
26 d’abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica 

"Jo també sóc visiblement lesbiana" 

El 26 d’abril del 2008, les dones lesbianes prenien el carrer de 14 ciutats 
espanyoles per celebrar el 1r Dia de la Visibilitat Lèsbica. 

Enguany, és més necessari que mai continuar treballant en aquesta pedagogia 
davant de fets com el que va succeir el passat mes de març a la ciutat de Barcelona, 
quan el responsable d’una cafeteria va reprovar dues dones pel fet que 
s’estiguessin petonejant, i les va instar a abandonar el local. El comportament 
d’aquesta persona segons la llei contra l’homofòbia vulnera dos articles: l’article 
34.3.c, per “portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu 
públic, notori i explícit de persones per causa de l’orientació sexual, la identitat de 
gènere o l’expressió de gènere” a una persona en un establiment públic. I l’article 
26, que indica que “el dret d’admissió a un local no pot comportar en cap cas 
discriminació” per l’orientació sexual de les persones. 

Un fals miratge ens pot fer veure que aquest tipus de comportaments són 
residuals, però les dades són tossudes, i, el 2014, ens mostren que res més lluny de 
la realitat, ans al contrari, els informes de l’Observatori contra l’Homofòbia de 
Catalunya i les dades de l’Administració constaten un preocupant augment de les 
agressions homòfobes, lesbòfobes i transfòbiques arreu del territori. Barcelona és 
la província de tot l’Estat on més delictes d’odi es van registrar, un 40% del total 
dels quals són agressions homòfobes.   

CCOO dóna suport a les dones lesbianes que han patit agressions per la seva opció 
sexual, i les animem que prenguin la paraula i alcin la veu en els espais públics i 
privats.  
 
CCOO insta l’Administració a fer un desenvolupament de la llei per garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, de manera àgil, sense demores i amb els 
recursos necessaris, perquè les dones lesbianes puguin exercir els seus drets de 
ciutadania, entre els quals hi ha el fet de poder accedir als sistemes de reproducció 
assistida de la sanitat pública amb caràcter gratuït, i viure les seves relacions 
afectives i sexuals sense censura ni en l’esfera privada ni en l’espai públic ni en el 
món laboral.  
 
La lluita de les dones lesbianes també és la lluita de totes les dones, és la de tota 
una societat que creu en la igualtat real i en la justícia social.  
 
CCOO vol fer una crida perquè tots els dies siguin visibles! Perquè la visibilitat de 
les dones que viuen en realitats no heteronormatives és una manera de combatre 



la xacra social de la lesbofòbia, perquè la visibilitat ens fa avançar en la batalla de 
les discriminacions i en la igualtat real.   
 
Avui, i tots els dies, som al costat de la visibilitat lèsbica, perquè jo també sóc 
visiblement lesbiana!  
 
L’Àmbit LGTB de CCOO de Catalunya, amb motiu del dia de Sant Jordi, celebrem el 
Dia de la Visibilitat Lèsbica amb una campanya de sensibilització contra la 
lesbofòbia. El dia 23 d’abril, l’Àmbit LGTB de CCOO de Catalunya posarà una 
parada de llibres de temàtica LGTBI, i també disposarà de roses guarnides 
“visiblement lesbianes”.  
 
 
 
 


