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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DEL PSC, CIU I ICV-EUIA AL PLE
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS CONTRA
L’HOMOFÒBIA
Atès que el 17 de maig es commemora cada any el dia contra l’homofòbia arran de
l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de
l’Organització Mundial de la Salut.
Atès que aquesta commemoració a tot el món s’expressa com a mostra de rebuig a
qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Atès que encara avui existeixen una vuitantena de països que criminalitzen
l’homosexualitat i en condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe
amb penes de presó; i en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.
Atès que casos com els que s’han produït aquests darrers mesos entre d’altres llocs a
Rússia, Uganda o les manifestacions a França contra els matrimonis homosexuals
deixen palesa la necessitat de seguir treballant a fons contra l’odi i la discriminació al
col·lectiu LGTBI.
Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la
no discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i
transsexuals ha donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere
aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les
persones transsexuals. Tanmateix, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que
encara avui les dones i homes transsexuals es troben sotmeses a un procés de
medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere.
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...) cap a persones LGTBI.
Atès que la discriminació homòfoba als centres escolars evidenciada per les denúncies
de “bullying” per causa d’homofòbia és un fet contra el que les administracions han de
lluitar amb tota la seva força.
Atès que l’Observatori Contra l’Homofòbia al seu informe 2013 adverteix de les noves
formes de setge al col·lectiu LGTBI com per exemple les que es produeixen a través de
les xarxes socials. Que el mateix document expressa exemples de discriminació com els
que es produeixen al nostre país on hi ha empreses que han arribat a acomiadar
treballadors i treballadores per la seva condició sexual.
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Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Que 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. Cal perseverar en la consolidació de la
dignitat, la llibertat i la plenitud del drets fonamentals de les persones, especialment de
les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat
lliure, justa i solidària que proposem al Ple de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
l'adopció dels següents
A C O R D S:
PRIMER.- Declarar el poble de Montornès del Vallès respectuós amb la diversitat
sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals contrària
a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Informar a la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies homoparentals,
com del dret a la diferència i l’homofòbia existent al món i al nostre país, basada en
prejudicis, desconfiança o desconeixement sobre la diversitat d’orientacions sexuals.
SEGON.- Donar tot el suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais,
lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia” en
tràmit al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB.
TERCER. Recolzar la petició del moviment d’homes i dones transsexuals de suprimir de
la Llei d’Identitat de Gènere la prescripció mèdica de “disfòria de gènere”.
QUART.- Fer onejar la bandera irisada a l’Ajuntament els dies 17 de maig, Dia
Internacional contra l’Homofòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, així
com posar el llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional
de la Lluita contra la Sida.
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Montornès del Vallès es compromet a dur a terme, a través
de la regidoria de Politicas de Igualtat, un pla local contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la
bifòbia, la transfòbia i la interfòbia al llarg de l’any 2014/2015. Desenvolupar actuacions
que promoguin l’eradicació de les actituds homòfobes en les competències esportives,
amb la implicació i la col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats
esportives de la ciutat.
SISÈ.- Fer seguiment, a través de la regidoria, de l’estadística de les denúncies que
arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir
contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori contra l’Homofòbia.
SETÈ.- Demanar la re-instauració i dotació suficient del Pla Nacional contra la SIDA i
l’atenció a les peticions reiterades de la coordinadora estatal CESIDA. El temps i el buit
preventiu juguen en contra de tota la societat.
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VUITÈ.- 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 han impulsat la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia, la Transfòbia i la Interfòbia.
També al Consell Nacional LGTB, a AI Catalunya i a la ILGA, així mateix com al conjunt
de les entitats del municipi sigui quina sigui la seva finalitat (cultural, esportiva ,
educativa, de lleure...)
NOVÈ.- Fer arribar aquests acords a l’ Ilm. Fiscal contra delictes d’odi i discriminació a
Catalunya i als Il·lm. Síndic de Greuges de Catalunya i Defensor del Poble d’Espanya.
Montornès del Vallès, 28 de maig de 2014
L’alcalde

José A. Montero Domínguez
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