Albert Salvadó Fernàndez, regidor de l’Ajuntament de la Ràpita, en representació del
Grup Municipal d’Esquerra-AM, presenta per al Ple d’aquest Ajuntament la següent:
MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O
L'ORGULL LGTBI
El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de drets a
partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per dones trans
racialitzades a la ciutat de Nova York. Enguany, a més, fa 50 anys de l'inici del moviment
LGTBI+ a l'estat espanyol, amb la creació del Movimiento Español de Liberación
Homosexual (MELH) el 1970, i posteriorment, el 1977, Barcelona va acollir la primera
manifestació de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals dels Països Catalans, que
va acabar amb una dura repressió policial contra els manifestants.
Al llarg d'aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món però cal no oblidar que
l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena
de mort, i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets
de les persones LGTBI+.
Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació legal
de les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix
sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i l'impuls de
polítiques adreçades específicament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans* i
intersexuals. Catalunya va ser pionera amb l'aprovació de 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 les Illes Balears també es va aprovar la Llei
8/2016 per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i
per eradicar l'LGTBI fòbia,i al País Valencià la Llei 8/2017 pel dret a la identitat i
l'expressió de gènere o la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones LGTBI.
En el cas de les persones trans* i intersexuals encara estem més lluny d'una equiparació
legal plena. Malgrat algunes passes que s'han donat, com la posada en marxa del model
de salut trans* a Catalunya, encara queda molt de camí. No es protegeix la identitat de
gènere sentit de les persones intersexuals, a les que encara se les continua practicant
cirurgies, i és l'administració qui n’acaba determinant el sexe; l'Organització Mundial per
la Salut, tot i deixar de considerar-la com un trastorn mental, segueix considerant la
transsexualitat com una 'incongruència de gènere'; i a l'Estat espanyol, tot i l'avenç que
suposa la llei d'identitat de gènere aprovada l'any 2007 que avançava en la lluita contra
les discriminacions que pateixen les persones trans*, aquestes no han quedat eradicades

totalment, ja que encara avui les persones trans* es troben sotmeses a un procés de
medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat de gènere,
esdevenint una llei que encara és patologitzant, i no es reconeix encara plenament els
drets de les persones menors d'edat.
Les darreres setmanes, amb el decret de l'estat d'alarma i les mesures de confinament
amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, la situació de moltes persones LGTBI+ s'ha
vist agreujada, especialment els col·lectius més vulnerables, com menors, persones trans
o també migrades. La desprotecció, la marginalitat, o el doble confinament d'haver de
conviure en entorns familiars hostils, demostren que les discriminacions i la fragilitat dels
drets de les persones LGTBI+ són una realitat ben present a la nostra societat
Per tot això, malgrat que en els darrers anys s'ha avançat molt en la normalització i
assumpció de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem lluny d’assegurar els drets
fonamentals de les persones LGTBI+ i d'erradicar definitivament la LGTBIfòbia. Cal
continuar implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més
vulnerables com les persones grans, les persones migrades, els i les adolescents i infants,
o les persones trans. Per tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de
manera transversal la cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema
heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat de gènere home-dona i
aparences o expressions de gènere úniques.

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de la Ràpita
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de la Ràpita referma la seva declaració com a municipi
respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i
institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o
l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.
SEGON.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors
de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.
TERCER.- El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones
de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i es
compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.

QUART.- El consistori insta a les administracions i a tots els grups polítics amb
representació parlamentària a seguir impulsant lleis que protegeixin i garanteixin els
drets de les persones LGTBI+, contra les discriminacions de tot tipus i per avançar en la
despatologització i ple reconeixement del dret d'autodeterminació de la identitat sexual
i d'expressió de gènere.
CINQUÈ.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la defensa
i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d’edat de
formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i a
desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre
municipi.
SISÈ.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de
polítiques, tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones i la diversitat
familiar LGTBI.
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació al Congreso de los
Diputados, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis
de Catalunya, i a les entitats LGTBI.

Albert Salvadó
Portaveu ERC- La Ràpita
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