Departament de Mitjans de Comunicació

CONVOCATÒRIA DE PREMSA

Data: 16 de març de 2021

Presentació de l’Acord per al
Desenvolupament del Servei d’Atenció
Integral per a les persones LGBTI entre
l'Ajuntament de Montornès i la Generalitat
Aquest dimecres, 17 de març, a les 13 h, a Can Saurina (c. Major, 2),
l'Ajuntament de Montornès i la Direcció General d’Igualtat del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya presentaran l'acord per al desenvolupament del Servei
d'Atenció Integral per defensar els drets de les persones LGBTI del
municipi.
El Servei d'Atenció Integral per a les persones LGBTI ha d’ajudar a prevenir,
sensibilitzar i fer efectiu el dret d'aquestes persones. Té la finalitat de mostrar la
diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTIfòbia.
Mitjançant aquest servei es pretén donar resposta a situacions de
discriminació, i a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació
que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere. L'objectiu
és consolidar-lo com un referent local per a persones lesbianes, gais,
bisexuals, trans, i intersexuals.
L'acord va ser aprovat pel Ple Municipal en la sessió del mes de gener.
Un pas més en l'atenció a la Diversitat Afectiva i Sexual
L’any 2017 l’Ajuntament va posar en marxa el Servei per la Diversitat Afectiva i
Sexual per a l’atenció integral, de qualitat i de proximitat, adreçat a les
persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o
violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, així
com per orientar i acompanyar les seves famílies i l'entorn socioafectiu.
La pròrroga del II Pla d’Igualtat de gènere de Montornès del Vallès, aprovada
en la sessió plenària del 3 de desembre de 2020, estableix el compromís de
desenvolupar polítiques públiques LGBTI enteses com a polítiques de drets
humans, que han de ser abordades d’acord amb el principi de transversalitat de
gènere.
Es tracta de disposar de les eines suficients i dels circuïts necessaris per al
compliment del que estableix la Llei 11/2014 per garantir els drets LGBTI i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

