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En el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, a la recentment constituïda Xarxa 
d’Universitats per la Diversitat, que aglutina més d’una trentena d’universitats de 
l’Estat espanyol compromeses fermament amb els drets del col·lectiu LGBTIQ+, 
denunciem les desigualtats socials que encara hi ha per raó d’orientació sexual, 
identitat o expressió de gènere i característiques sexuals; reivindiquem l’equitat 
per a totes les persones, i celebrem l’orgull de ser com som i estimar qui volem. 

La Universitat, com a agent social clau que és, ha d’estar compromesa amb la 
promoció de tota mena d’avenços socials que repercuteixin en millores del 
benestar i de la convivència ciutadana i en la construcció d’una societat més 
justa. Encara cal remoure i anar eliminant criteris discriminatoris, seqüeles del 
passat, que perviuen en la nostra quotidianitat, els quals serveixen per posicionar 
les persones desigualment en la societat, en funció de característiques que les 
allunyen del que s’ha decidit que és normal. Això, malauradament, també passa 
a les nostres universitats i tenim el deure de solucionar-ho. 

Les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ+ encara experimenten 
nombrosos prejudicis socials i hi han de conviure. Com a membres de la societat 
i del sistema universitari en particular, ens comprometem a aconseguir l’objectiu 
d’una inclusió efectiva i plena de cadascuna de les persones integrants de la 
ciutadania de la qual formem part, amb independència de la nostra subjectivitat, 
identitat o expressió de gènere, orientació o característiques sexuals. Com a 
institucions responsables de generar coneixement científic a través de la recerca 
i de fer-lo arribar a la societat a través de la docència i de la transferència, som 
responsables també de fer visibles aquests prejudicis que es transformen en 
desigualtats i de deconstruir els models cisheteronormatius que els sustenten. 

Per això, a les universitats que formem part de la Xarxa d’Universitats per la 
Diversitat, entenem que ara més que mai és el moment d’unir les nostres veus 
amb les entitats LGTBIQ+ en la legítima reivindicació d’un marc jurídic que 
protegeixi els seus drets i garanteixi la igualtat real i efectiva que proclama la 
Constitució espanyola. És per això que considerem crucial que es tramiti i 
s’aprovi com més aviat millor la llei per a la igualtat real i efectiva de les persones 
trans i per a la garantia dels drets LGTBI. 

Estem integrades en la nostra societat, i això significa que vivim en un estat de 
dret, tant pel que indica la Constitució com perquè som membres de la Unió 
Europea. Per tant, en aquest entorn social, polític i normatiu, no pot haver-hi 
drets discriminatoris ni comportaments excloents, com els discursos d’odi que no 
han deixat d’augmentar en la nostra societat. La inclusió, una garantia pròpia de 
tota democràcia, s’esvaeix on no es reconeixen i garanteixen els drets dels qui 
són iguals més enllà de la diversitat. El contrari ens acosta a la barbàrie, que avui 
rebutgem de manera contundent amb motiu de la celebració reivindicativa del 
Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+. 



Per la defensa de la diversitat sexual i de gènere a les universitats de l’Estat 
espanyol! Visca l’orgull universitari! 


