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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 

 
 
 
 

 
Moció de CEC-CPC, C’s, 
ERC i ICV-EUiA, contra 

l’Homofòbia, la Transfòbia 
i l’assetjament escolar al 
col·lectiu LGBTI. 

Primera.- Moció dels Grups Polítics Municipals de CEC-CPC, C’s, ERC i ICV- 
EUiA, contra l’Homofòbia, la Transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu 
LGBTI. 
 
 

 
MOCIÓ 
 

... 
 
Des del 1969, amb els fets d’Stonewall i l’inici del moviment d’alliberament sexual, 
s’han assolit nombrosos avanços com, en el cas de l’Estat Espanyol, la despenalització 
de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (1979), l’equiparació en l’accés 
al matrimoni (2005) i, a Catalunya, la llei contra l’homofòbia i la transfòbia (2014). 
 
Malgrat tot això, l’homofòbia i la transfòbia continuen sent una realitat ben present: 
arreu del món una vuitantena de països condemnen l’homosexualitat amb penes de 
presó; en vuit d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. L’Agència Europea pels 
Drets Fonamentals demostra en un estudi recent que una de cada quatre persones 
LGBTI ha estat agredida o amenaçada en els últims cinc anys i, a Catalunya, 
l’Observatori Contra l’Homofòbia i la Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació 
comptabilitzen 380 denúncies anuals. 
 
Més concretament, pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el 
Defensor del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 30% dels 
alumnes han dut a terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i 
companyes LGBTI. Un 15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha 
participat en pallisses contra les joves LGTBI i un 13,4% assegura que és correcte 
tractar-les amb menyspreu. Un 65% dels nois homosexuals ha patit insults, un 30% 
exclusió, un 20% cops i un 10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres 
vegades superior a les patides per estudiants heterosexuals. 
 

Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora, 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels 
adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
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Encara som molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les 
mateixes condicions a l’hora de viure lliurement la nostra opció sexual o identitat 
sexual o de gènere i, en conseqüència, encara cal esmerçar esforços en la lluita per 
l’alliberament LGBTI. 

 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar l’octubre del 2014 la llei contra 
l’homofòbia i la transfòbia, encara queda la part més important: desplegar-la. Si bé la 
Generalitat hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels 
Ajuntaments és imprescindible. 

 
És per tots aquests motius que els Grups Municipals de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, seguint la iniciativa de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, proposem al Ple l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 

Primer.- Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia. L’homofòbia i la transfòbia  
són una patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències i 
implicacions destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i 
malmeten la convivència a la nostra ciutat. Declarar Cornellà ciutat lliure  
d’homofòbia i transfòbia. 

 

Segon.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia internacional contra l’Homofòbia i 
la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersexual, tot posant en un lloc visible de l’Ajuntament la bandera amb els colors de 
l’arc de Sant Martí i donant suport a la manifestació promoguda per la Comissió 
Unitària 28 de juny. 

 
Tercer.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal 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, amb especial atenció als següents 
aspectes: 

 

a) Desenvolupament prioritari de tots els continguts i mesures de l’article  12,  
referent a l’àmbit educatiu 

 
b) Formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la  

Guàrdia Urbana 
 

c) Creació d’un servei d’atenció a les víctimes 
 

d) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 
d’agressions i discriminacions 
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Quart.- Facilitar la manera de denunciar els casos d’assetjament patits per infants i 
adolescents de Cornellà, donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la població 
com evitar i denunciar el bullying. 

 

Cinquè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç 
al web elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia destinat a la denúncia 
d’agressions de caire homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través dels 
mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments 
municipals. 

 

Sisè.- Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies 
que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori i signar-hi un 
conveni en què quedin recollits els drets i deures de les dues parts. 

 

Setè.- Crear una Xarxa d’agents d’igualtat que incorpori la perspectiva LGBTI. 
 

Vuitè.-Programar, de manera coordinada amb l’Observatori Contra l’Homofòbia i les 
entitats LGBTI, xerrades i seminaris especialitzats sobre l’assetjament escolar. 

 
Novè.- Col·laborar amb els instituts en la realització d’activitats educatives adreçades 
a l’alumnat de secundària per informar, assessorar i orientar, des d’una òptica 
coeducadora, sobre la salut sexual i reproductiva i la diversitat. 

 

Desè.- Comprometre’s a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones 
LGBTI i assegurar que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de comunicació 
municipals en què apareguin imatges gràfiques de parelles o famílies, es visibilitzin les 
parelles del mateix sexe i les famílies monoparentals i homoparentals. 

 
Onzè.- Comprometre’s a crear, en un termini màxim d’un any, un Consell Municipal  
de persones LGBTI com a eina d’empoderament i participació d’aquest col·lectiu. 

 
Dotzè.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, a la Generalitat  
de Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicitar-los als mitjans de 
comunicació municipals. 
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