
MOCIÓ DELS GRUPS D’ERC-MES, CIUTADANS, CIU-ACTUEM  I CUP-PC 
DE CONDOL PER LA MORT DE L'ALAN MONTOLIU ALBERT I CONDEMNA 
A LA TRANSFÒBIA 

 

1. ATÈS que aquests dies hem viscut la colpidora notícia de la mort de l’Alan 
Montoliu Albert, un noi transsexual de Rubí que es va treure la vida degut a la 
transfòbia i l'assetjament escolar que patia a causa de la seva identitat de 
gènere. 

2. ATÈS que l'Alan va ser un dels primers menors d'edat autoritzats a canviar el 
nom del seu document d'identitat però que això no evità que fos  víctima de la 
transfòbia latent a la nostra societat, que encara no accepta la diversitat sexual.  

3. ATÈS que totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública 
i privada, sense marginacions ni discriminació i que cal garantir aquest dret i 
promocionar el respecte a la igualtat de tracte i vetllar perquè el conjunt de la 
ciutadania pugui viure la seva identitat sexual lliure de discriminacions per raó 
d'identitat de gènere o orientació sexual. 

4. ATÈS que existeixen nombrosos casos d'assetjament escolar (bullying) i que 
en moltes ocasions es produeixen per LGTBIfòbia, quelcom que cal eradicar.  

5. ATÈS que també cal reconèixer el dret de les persones menors d'edat a la 
identitat sexual, ja que van quedar exclosos de la Llei 3/2007 reguladora de la 
rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, limitant-ne 
els seus drets pel que fa a la identitat de gènere. 

6. ATÈS que la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia estableix que en el termini d’un any s’havien de dictar les 
disposicions reglamentàries necessàries per a l’aplicació i desplegament de la 
llei i que aquest termini ha estat superat sense que se n’hagi aprovat el 
reglament de desenvolupament. 

7. ATÈS que d’acord amb l’establert a l’esmentada Llei 11/2014, les 
administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de vetllat 
pel dret a la no-discriminació amb independència de l’orientació sexual, la 
identitat de gènere o l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar a 
què pertanyi. 

 

Per tot això, tots els grups d'aquest ple proposem que la Junta de Veïns 

de Valldoreix acordi: 

PRIMER.- Traslladar el condol i el suport de l'EMD de Valldoreix a la 
família i les amistats de l'Alan Montoliu Albert  
 

SEGON.- Manifestar el rebuig a la transfòbia latent a la nostra societat i 
condemnar tota discriminació per raó d'identitat de gènere o expressió 
de gènere.  



 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aplicar i 
aprovar el reglament de desenvolupament per desplegar en la seva 
totalitat la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia. 
 
QUART.- Manifestar el compromís de l’EMD de desplegar i fer complir la 
Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia a Valldoreix, així com fer valer el dret a la identitat sexual en 
l’àmbit educatiu, dotant als centres els recursos necessaris per lluitar 
contra la LGTBIfòbia i prevenir els casos d’assetjament escolar. 
 

CINQUÈ.- Instar a les institucions corresponents a l’impuls d’una Llei per 
la Identitat de Gènere, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar els 
procediments de canvi de nom i sexe en els documents i certificats 
oficials, d’abolir els tractaments mèdics obligatoris i el diagnòstic de salut 
mental -disfòria de gènere- com a requisit pel reconeixement de la 
identitat de gènere. Així com també reconèixer el dret de les persones 
menors d’edat a la identitat sexual. 


