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RESOLUCIÓ DE LA REUNIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT, 
CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2019 A VALÈNCIA CONTRA LES ÚLTIMES 
AGRESSIONS CONTRA EL COL·LECTIU LGTB+ I EN SUPORT DEL 28 DE JUNY,      

DIA MUNDIAL DE L’ORGULL LGTB+ 

Vivim en una època que, per desgràcia, la violència contra el col·lectiu LGTB+ és un 

fet que apareix cada dia als mitjans de comunicació. Els últims mesos hem vist com 

joves en diferents parts del món que pertanyen a aquest col·lectiu patien diverses 

agressions, com és el cas de la parella de dones que va rebre una pallissa a mans 

de 5 agressors a Londres fa tan sols uns dies. 

A 2018 van ser 90 les agressions LGTBfòbiques registrades per l'Observatori Valencià 

contra la LGTBfòbia, 11 més que a l'any anterior. No obstant això, aquestes dades 

poden ser només la punta de l'iceberg, ja que molta gent no arriba a denunciar per 

por, desconeixement o, fins i tot, per sentiment de culpa. 

El fet de ser o estimar diferent és també un dels motius pels quals moltes persones 

joves pateixen violència als seus instituts, centres formatius o, fins i tot, universitats. 

Una societat com la nostra no hauria de permetre açò baix cap circumstància. 

A més, hui en dia 70 països tenen lleis que penalitzen d'alguna manera al col·lectiu, i 

en 14 d'ells pertànyer al mateix comporta la pena de mort. 

Per tot l'anterior, i vist que el 28 de juny es va celebrar el Dia Mundial de l'Orgull 

LGTB+, el Consell Valencià de la Joventut: 

• Condemna les últimes agressions LGTBfòbiques que han patit les dos dones 

joves a Londres i qualsevol altra que es puga produir. 

• Insta a l'arc polític a continuar lluitant per erradicar la violència contra el 

col·lectiu LGTB+ mitjançant polítiques eficaces d'Igualtat LGTB+. 

• Dona suport a totes les manifestacions que es produïsquen per tot el territori 

valencià amb motiu del Dia Mundial de l'Orgull LGTB+. 

• Convida a totes les entitats del Consell Valencià de la Joventut a participar en 

les activitats al voltant del 28 de juny. I més concretament, a la manifestació 

de l’Orgull 2019 de la ciutat de València on el Consell participarà amb un 

vehicle per a totes les entitats. 
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