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M É S  I N F O R M A C I Ó

Un home que a vegades es
transvesteix denuncia el vigilant
d’una botiga que l’insultava cada
cop que hi passava per davant

Carta destacada del dia: 'La lluita
pública del col·lectiu homosexual'

PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?
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Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
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Els Mossos registren les agressions homòfobes
• Denegar el servei a algú pel simple fet de ser gai vulnera la llei
• És l’única policia d’Espanya que tipifica els delictes contra els homosexuals

ANTONIO BAQUERO 
BARCELONA

Per apuntalar grans canvis són necessàries accions en aparença
petites. A primera vista tan nímies com afegir una casella en el
sistema informàtic que recull les denúncies. Això és el que han fet
els Mossos d’Esquadra amb la introducció en el seu sistema de
denúncies d’un apartat on es marca si la motivació d’una agressió
ha estat l’homofòbia. Això ha convertit la policia autonòmica

catalana en l’únic cos policial espanyol on es pot deixar constància de si un delicte és homòfob.
Aquest canvi, introduït en coordinació amb el fiscal per als Delictes d’Odi i Discriminació, Miguel Ángel
Aguilar, ha permès quantificar quants delictes homòfobs són denunciats davant els Mossos. «Comptar
els delictes d’aquesta mena ens permet saber la dimensió del problema», comenta el fiscal, que
insisteix en «la necessitat de crear unitats policials especialitzades» en el combat «contra grups que
difonen la doctrina de l’odi».
«Aquesta mesura (la casella) incrementa la sensació de protecció del col·lectiu ja que implica que
existeix el dret a denunciar una agressió homòfoba», comenta la intendent Rocío Rubio, que a més de
comandar la comissaria de l’Eixample és la persona que coordina als Mossos d’Esquadra la lluita a
Barcelona contra aquesta mena d’agressions per opció o identitat sexual. «Comptabilitzar els casos ens
permet estudiar el perfil dels autors», explica.
La inclusió d’aquesta casella forma part de les mesures previstes en el protocol contra l’homofòbia que
s’aplica des del mes de juny del 2008.Les primeres xifres ja estan disponibles. Del juny al desembre del
2008, es van denunciar a Catalunya 37 agressions homòfobes. Des que ha començat el 2009, s’han
denunciat una trentena més d’agressions.

GRUPS NEOFEIXISTES / Segons la intendent, bona part d’aquestes accions denunciades són robatoris i
agressions en zones de cruising, àrees on de nit es reuneixen persones homosexuals per, de comú
acord, tenir sexe. Aquest cap policial explica com alguns delinqüents es presenten a aquests llocs i es
fan passar per gais. Simulen lligar amb algun dels presents i se’ls emporten a un lloc aïllat on els roben
i, a vegades, els agredeixen sexualment. També són molts els insults o les agressions físiques a
homosexuals al carrer per part d’individus o de grups neofeixistes. Una de les més greus la va patir una
noia, que va ser violada per uns joves per ser lesbiana.
Un altre tipus de denúncia habitual és la denegació de serveis a una persona pel fet de ser homosexual.
«El cas típic és el de la parella de gais als quals en un hotel no els donen habitació», explica Rubio.
«Moltes vegades, els afectats presenten una denúncia a consum quan el que els ha passat s’ha de
denunciar a comissaria», afegeix. A més a més, molts gais pateixen assetjament per part de veïns.

XIFRA OCULTA / La impressió és que hi ha una important borsa oculta de delictes homòfobs. «És una
mena d’agressió que es denuncia poc: les víctimes no acostumen a voler revelar la seva opció sexual o
afectiva; o temen que el policia no els farà cas o no els creurà», comenta el fiscal. Com assenyala
Eugeni Rodríguez, coordinador de L’Observatori de l’Homofòbia, «entre les persones que recorren al
cruising n’hi ha que no han comunicat a la gent del seu entorn que són homosexuals; persones casades
i amb nòvia. Algú que no ha explicat obertament que és gai és molt difícil que denunciï un fet que li ha
passat precisament per ser homosexual».
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