
Segons l’Enquesta LGBT realitzada per l’Agència dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea al 2013, gairebé la meitat de les persones enquestades s’havien 
sentit discriminades i/o assetjades degut a la seva opció sexual o la seva iden-
titat de gènere durant l’any anterior a la realització de l’enquesta. A més, una 
quarta part havia sofert atacs o intimidacions durant els cinc anys previs a 
l’enquesta (percentatge que s’eleva fins al 35% en el cas de les persones trans-
gènere). Aquestes persones rarament denuncien a les autoritats la discrimina-
ció i violència patides, en bona mesura per la manca de confiança en el procés 
i els efectes de la denúncia.

Les grans ciutats han esdevingut la principal destinació de la majoria de les 
persones LGBT a Europa. Per a la població LGBT, la metròpoli s’ha convertit en 
l’espai predilecte per a  l’expressió identitària, la seguretat comunitària, 
l’associacionisme, l’anonimat i l’oci. Per contra, a les ciutats petites i mitjanes 
l’accés a aquests recursos acostuma a ser més dificultós, atesa la major feblesa 
dels organismes locals, de l’estructura associativa o de la comunitat LGBT. En 
conseqüència, en aquestes zones l’homofòbia i la transfòbia presenten un 
caràcter i unes dinàmiques particulars, que no acostumen a tenir-se en 
compte en la majoria d’estudis sobre aquesta problemàtica.

DIVERCITY és un projecte de recer-
ca-acció cofinançat pel Programa de 
Drets, Igualtat i Ciutadania de la Unió 
Europea. El projecte està coordinat 
per la Universitat de Barcelona i 
consta d’un equip de 10 organismes 
que actuen en 6 ciutats petites i 
mitjanes d’arreu d’Europa: Girona i 
Sabadell a Espanya; Charleroi a 
Bèlgica; Nottingham al Regne Unit; 
Tessalònica a Grècia; Breslau a 
Polònia; i l’organització Transgender 
Europe amb seu a Alemanya.

Des d’una aproximació etnogràfica, 
el projecte analitza les múltiples 
dimensions de l’homo- i la transfòbia 
a les ciutats petites i mitjanes 
europees. Alhora pretén detectar les 
mesures i estratègies més efectives 
posades en marxa pels governs locals 
i les organitzacions socials per com-
batre aquest problema social. Aques-
ta diagnosi permetrà l’intercanvi 
d’experiències i pràctiques entre les 
ciutats participants i la proposta de 
mesures innovadores que 
garanteixin el benestar de les 
persones LGBT.

A la UE les persones LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i 
Transgènere) experimenten violència i discriminació en 
molts àmbits de la seva vida.

Els objectius específics del projecte són:

Analitzar els discursos, represent-
acions i pràctiques vinculades a 

l’homo- i la transfòbia a les 
ciutats petites i mitjanes, amb 
especial atenció als discursos i 

delictes d’odi.

Recopilar les pràctiques i 
polítiques locals destinades a 
prevenir i combatre l’homo- i 
la transfòbia, tot identificant 
els seus avantatges i febleses.

Intercanviar experiències i 
pràctiques entre les ciutats 
participants i els diferents 

agents.

Proposar i promoure mesures 
polítiques, legals i socials 

específiques per combatre 
aquest problema social a les 

ciutats petites i mitjanes.

Desenvolupar estratègies de 
formació per als cossos 

públics de seguretat i juristes 
(fiscals, advocats i jutges) per 
tal que es millori l’atenció i 
defensa de les víctimes de 
l’homo- i la transfòbia, així 
com el procés de denúncia.

Desenvolupar i promoure 
campanyes de sensibilització 
ciutadana sobre les discrimi-

nacions i agressions per opció 
sexual i identitat de gènere, i 

el respecte a la diversitat 
sexo-genèrica.

Enfortir les capacitats dels 
organismes públics i 

privats a l’hora de 
combatre l’homo- i la 

transfòbia.

Millorar les competències 
dels cossos públics de 

seguretat i dels juristes a fi 
que s’actuï de forma eficaç 
contra els delictes de caire 

homofòbic i transfòbic.

Augmentar la 
conscienciació sobre 

aquest problema social i 
les seves conseqüències.

Contribuir a la lluita contra 
l’homo- i la transfòbia 

mitjançant la cooperació 
transnacional.

Implicar de forma activa a 
les persones LGBT en la 

diagnosi i el desenvolupa-
ment de mesures espe-

cífiques.

Aprofundir en el coneixe-
ment de les múltiples 

dimensions de l’homo- i la 
transfòbia a les ciutats 

petites i mitjanes.

Millorar el benestar i 
garantir els drets fona-
mentals de la població 

LGBT. 
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