
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30/06/2016, primera convocatòria, ha pres, per 
unanimitat i a proposta del grup municipal PSC, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el 
qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP PSC CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA (LGTB FÒBIA).  
 
Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn 
altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova 
York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de 
Stonewall han estat considerats un punt d’inflexió per als moderns moviments pro drets dels homosexuals arreu 
del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any 1977, la primera de l’Estat espanyol fruit 
de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats. 
 
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen l’homosexualitat i 
condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i 
tot amb la pena de mort. 
Atès que a l’Estat Espanyol s’ha avançat notablement a nivell legal des de la reinstauració de la democràcia 
amb la derogació de la Llei de perillositat social (que havia substituït la de vagos y maleantes), amb l’aprovació 
de la Llei de matrimoni i adopció entre persones del mateix sexe, o la Llei d’identitat de gènere aprovada l’any 
2007 que avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. I que, 
tanmateix, a nivell social segueixen existint discriminacions per raó de gènere o d’orientació sexual. 
 
Atès que, malgrat aquests avenços, a les ciutats petites i mitjanes, les lesbianes, els gais i les persones 
bisexuals i transsexuals han tendit a escapar d’aquestes zones del país principalment cap a Barcelona i altres 
ciutats grans. Que aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en determinats barris de les capitals i la 
invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. I que s’evidencia, per exemple, en unes ràtios de 
matrimonis celebrats entre persones del mateix sexe a les comarques d’interior de Catalunya, inferiors a les 
registrades a la regió metropolitana i molt allunyades de les de Barcelona ciutat. 
 
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu. Si bé, 
progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis 
demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; que 
aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten invisibles per por al rebuig 
en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han 
presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, agressions, aïllament, etc.) cap 
a persones LGTB. 
 
Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà de les lleis i 
impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la 
societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència. 
 
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l’equiparació legal del 
col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats 
i formar part de famílies diverses i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades 
específicament a aquest col·lectiu.  
 
Malgrat tot, encara queda molta feina a fer fins assolir la igualtat real. Per això cal continuar implementant 
aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les persones grans, els i les 
adolescents o les persones trans. I sobretot completar el desplegament reglamentari de la Llei11/2014 per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, així com activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. 



 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

 
És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana lliure, justa i 
solidària que el grup municipal del PSC d’Arenys de Munt proposa al Ple de l'Ajuntament d’Arenys de Munt 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar a Arenys de Munt respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat 
sexual. 
 
Segon.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament o en altres edificis municipals els dies 17 de maig, Dia 
Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, i també 
posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la Sida. 
 
Tercer.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que van impulsar la proposició de Llei de drets de 
les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia. 
 
Quart.- Donar a conèixer els continguts de la proposició de Llei a la ciutadania a través dels mitjans de 
comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments municipals. 
 
Cinquè.- Instar els centres educatius del municipi  a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense 
prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra la LGTBfòbia en totes les seves manifestacions. 
 
Sisè.- L’Ajuntament garantirà que als diversos espais municipals per a joves del municipi es treballi per a la 
normalització del fet LGTB i que s’hi millorin o es puguin crear els protocols d’acollida a adolescents i joves 
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
 
Setè.- Que la Policia Municipal tingui i compleixi protocols per a atendre casos d’LGTBfòbia.” 
 
 
  


