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“Les formes de discri-
minació per motius 
d’orientació sexual i 
d’identitat de gènere 
en els mitjans de co-

municació audiovisual. 
Recomanacions” és el 
document a favor de 

la no discriminació 
del col·lectiu LGBT a 

l’àmbit audiovisual i 
sobre el qual El Consell 
Nacional de Lesbianes, 

Gais i homes i dones 
Bisexuals i Transsexu-

als hi ha estat debatent 
durant força temps. 
El Programa per al 

col·lectiu Gai, Lesbià i 
Transsexual de la Gene-

ralitat de Catalunya, 
amb Marta Molina 
al capdavant com a 

responsable, participa 
actualment en l’elabo-
ració d’aquestes reco-

manacions.

Episodis comunicatius com el reportatge sobre el cruising a Barcelona ofert pel 
programa Els matins de TV3 el passat setembre de 2009, on s’equiparaven con-
ceptes tan dispars com “homosexualitat” i “prostitució”, a més de presentar tes-
timonis clarament parcials, han fet que part de la societat carregui contra el trac-
tament, moltes vegades discriminatori, que els mitjans de comunicació ofereixen 
vers el col·lectiu LGBT. Davant aquesta realitat, el Programa per al col·lectiu 
Gai, Lesbià i Transsexual de la Generalitat de Catalunya, inserit dins del Grup 
de Treball per a la no discriminació de les persones del Fòrum d’Entitats del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), col·labora en l’eradicació de la 
discriminació del col·lectiu LGBT creant el primer esborrany del document i 
acceptant o, si s’escau, rebutjant esmenes que es proposen des de les entitats que 
formen part del Fòrum. 

A banda, i per iniciativa pròpia, el Programa va portar a finals de l’any passat 
l’esborrany de les recomanacions a debat en el si del Consell Nacional de Les-
bianes, Gais i homes i dones Bisexuals i Transsexuals (Consell Nacional LGBT), 
regulat per Decret pel Govern de la Generalitat i del qual formen part totes les 
entitats legalment constituïdes del país que treballen per a la millora dels drets 
d’aquest col·lectiu.
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