16 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL PER A
L’ALLIBERAMENT LGTBI.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 24 vots a favor [PSC, C’s i ECP] i 3 abstencions
[ERC], dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i Intersexual. Una
fita en la que es commemoren el fets, coneguts com La Revolta Stonewall, que van tenir lloc el
28 de juny de 1969 a Nova York, on per primera vegada les persones LGTBI van sortir al
carrer de forma pacífica davant els abusos policials patits arran d’una batuda al local d’ambient
Stonewall Inn i per denunciar les múltiples violències i discriminacions a les que s’enfrontaven
les persones LGTBI.
Volem reconèixer la lluita protagonitzada per la comunitat LGTBI, que enfrontant-se a
prejudicis i estigmes, ha conquerit drets per al conjunt de la ciutadania. Drets com els que
recull la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia,la bifòbia i la transfòbia, i més
recentment la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat de tracte i no discriminació, que implica
un nou avenç atès que contempla una protecció integral contra la LGBTIfòbia i qualsevol mena
de discriminació, i preveu el desplegament d’un nou reglament sancionador.
No obstant el context actual, marcat pel covid19, ha posat de manifest l’aïllament i la manca de
contacte social d’una part important del col·lectiu LGTBI i estem assistint a un preocupant
increment d’agressions lgtbifòbiques, tant a les llars, les xarxes social o a l’espai públic.
En aquest sentit volem condemnar de manera enèrgica les agressions que s’han produït
durant les darreres setmanes, agressions que som l’expressió d’un contínuum de violències a
les que s’enfronten les persones LGTBI, tal i com denuncia el darrer Informe de l’Observatori
contra l’Homofòbia.
Per aquests motius, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet volem reivindicar els
drets del col·lectiu LGTBI, i de la ma de les entitats, de les dones i els homes, de la ciutadania
de Santa Coloma defensem els drets i llibertats de les persones LGTBI, com la campanya
protagonitza enguany pel sector de la restauració de la ciutat, #Santa Coloma Orgullosa, en la
que més de setanta establiments de la ciutat han apostat de manera decidida per defensar el
dret a estimar i a ser del conjunt de veïnes i veïns de la nostra ciutat, o la que el passat mes
de febrer van protagonitzar les entitats esportives contra la Lgtbifòbia a l’esport.
Volem reconèixer la tasca que desenvolupen les entitats de la nostra ciutat, VisibLESntk,
col·lectiu de dones lesbianes i de manera especial a l’entitat Entenem Santa Coloma LGTBI,
per la seva tasca i per la celebració del seu 5è aniversari.
Volem expressar el nostre compromís amb el desplegament de polítiques públiques de
sensibilització adreçades al conjunt de la ciutadania, de prevenció de la LGTBIfòbia adreçades
a nenes, nens i joves, destaquem que cada curs escolar realitzen més de 100 tallers
preventius en les escoles i instituts de la nostra ciutat, en els que participen més de 4.000
alumnes. I cal reconèixer la tasca desplegada pel el Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI), que
ofereix informació, assessorament i atenció a les persones LGTBI, a les seves famílies i també
a entitats i a professionals.
Des de Santa Coloma treballem per a que la diversitat no esdevingui en discursos d’odi,
discriminacions i agressions LGTBIfòbiques, sinó en el reconeixement de la pluralitat i en la
conquesta de drets i llibertats de les persones LGTBI.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Reconèixer el protagonisme de les entitats de la nostra ciutat VisibLESntk, col·lectiu
de dones lesbianes i Entenem Santa Coloma LGTBI, en la defensa del drets de les persones
LGTBI i destacar la tasca continuada de l’entitat Entenem Santa Coloma LGTBI, que enguany
celebra el seu 5è aniversari.
Segon - Condemnar de manera enèrgica les agressions contra les persones LGTBI i i reeditar
el nostre compromís en la lluita contra els discursos d’odi i la LGTBIfòbia.
Tercer - Expressar el compromís de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i del
consistori en el seu conjunt, en el desplegament de polítiques publiques adreçades a combatre
totes les formes de LGTBIfòbia i en la defensa radical dels drets humans de les persones
LGTBI.
Quart - Instar al Govern de la Generalitat a incrementar els recursos adreçats a desplegar la
Llei Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i a seguir
avançant particularment en la formació específica pel professorat en la diversitat i la realitat
LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per l’alumnat LGTBI,
respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia.
Així com millorar l’accés a la informació i al seu exercici de drets fonamentals a les persones
LGTBI amb discapacitat, en igualtat de drets de la resta de ciutadania. La creació i
administració d’un d’espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI i/o
intergeneracional LGTBI (residència, apartaments amb serveis, etc.) així com la formació de
les persones que treballin amb persones grans i dependents.
Cinquè - Instar el Govern de la Generalitat a aprovar el decret del procediment sancionador
en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació, així com el desplegament dels organismes de
protecció i promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació, un cop aprovada la recent Llei
19/2020 tal com marca la Llei 11/2014.
Sisè - Traslladar els presents acords al Departament d'Igualtat i Feminismes, als grups
polítics representats al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a les entitats
representades al Consell Nacional LGTBI i a les entitats de la nostra ciutat, Entenem Santa
Coloma LGTBI i VisibLESntk, col·lectiu de dones lesbianes.”

