
 

MOCIÓ PER VISIBILITZAR EL COL·LECTIU LGTBI A LES FESTES MAJORS DE           
SANTA COLOMA  

Actualment vivim a un mon patriarcal que ho controla tot i que discrimina allò que no                
sigui considerat des del seu prisma com el més comú. Un sistema que ens diu allò que                 
és normal i allò que no ho és. És un sistema patriarcal que no tolera la lliure elecció, que                   
estigmatitza, que invisibilitza i que provoca i promou la violència i la persecució contra              
els col·lectius que no es comporten com al sistema patriarcal li agrada, com és el               
col·lectiu LGTBI.  

Entenem que la lluita per la igualtat és tasca de tota la ciutadania, les administracions               
públiques també han de treballar per a la seva promoció i han de comprometre’s a no fer                 
ni un pas enrere. L’administració local ens aquest sentit ha de tenir dos fites importants,               
creiem que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per una banda ha de treballar              
intensament per visibilitzar el col·lectiu i per l’altra, reclamar la fi de tota discriminació per               
motiu d’orientació sexual i identitat de gènere.  

La lluita contra la LGTBIfòbia, a més, és principalment la lluita de totes les persones que                
creiem en una societat més justa, més generosa i més respectuosa.  

És important crear un treball cooperatiu entre les diferents persones que treballen en             
l’educació, la cultura, els col·lectius i les entitats de l’àmbit, amb tots els sectors que               
envolten els nostres cicles de vida... s’ha de fer una estratègia conjunta, una estratègia              
de consens. Hem de ser valentes i desenvolupar accions transformadores que els donin             
visibilitat. Necessitem treballar per una veritable coeducació que permeti superar el           
gènere binari.  

L’heterosexualitat no es pot definir com a norma i passar així a considerar excepcional o               
singular qualsevol altra forma d’estimar i viure. Per tal d’assolir la igualtat real, es fa               
inevitable qüestionar de manera transversal l’heteronormativitat que social i culturalment          
imposa el nostre sistema heteropatriarcal pressuposant una única orientació sexual i           
dues identitats de gènere (home-dona) estanques.  

L’assignació de rols al néixer és quelcom a treballar, perquè aquí és on hi ha el problema,                 
on es fa la primera passa d’aquesta violència, veient normal la persecució de persones              
per la seva manera de fer, veient-les i veient-nos com a diferents. Per tant, l’arrel               
d’aquestes discriminacions és la dificultat que hi ha en la nostra societat d’encaixar             
aquesta llibertat d’elecció, identificant-les com a diferències, però que en realitat aquestes            
diferències no existeixen, totes som iguals. Hem de sentir-nos lliures d’expressar el            
nostre gènere, la nostra sexualitat, a l’hora de viure el nostre cos. I malauradament,              
encara, expressar-te així o trobar- te en aquesta situació, és motiu de persecució i              
discriminació.  



 

Rarament hi han espais a la vida que ens ensenyin directament a respectar i conèixer               
la llibertat d’expressió, d’identitat sexual i de gènere... es prioritzen altres valors i             
principis que no aquells que ens defineixen com a persones lliures, amb capacitat             
d’escollir i capaces de respectar a la resta. Normalment se’ns relega a la nostra              
voluntat individual de voler saber i conèixer més. Però volem que aquest coneixement             
de la nostra diversitat, sigui també treballada des de les diferents àrees de la nostra               
vida. I entenem que un bon espai per tal de desenvolupar i continuar fent xarxa, són les                 
Festes Majors de la nostra ciutat.  
Aquest mateix ple ha aprovat en diferents ocasions mocions en relació a atacs a              
persones del col·lectiu, en commemoració del Dia de l’Orgull, ha recolzat els festivals             
temàtics que s’han organitzat amb entitats de la ciutat... Aquest ple vol donar un pas               
més i avançar per una inclusió real i que doni visibilitat al col·lectiu dins d’un espai                
important a la ciutat com és la Festa Major d’estiu.  

Per tot això, el Grup Municipal d’En Comú Podem Santa Coloma, portem al Ple els               
següents acords:  

Primer.- Incorporar actes del col·lectiu LGTBI a la Festa Major d’Estiu de Santa             
Coloma de Gramenet per a la seva visibilització. Actes coeducatius i planificats amb les              
diferents entitats de la ciutat que tenen un aspecte vinculat a la lluita per defensar els                
drets humans i els drets LGTBI.  

Segon.- Fer partícips als diferents col·lectius LGTBI de la ciutat en la comissió de              
festes de la ciutat.  

Tercer.- Donar trasllat dels diferents acords als col·lectius LGTBI de Santa           
Coloma i a la comissió de festes de la nostra ciutat.  



 

ARGUMENTARI SOBRE LA MOCIÓ D’EN COMÚ PODEM PER VISIBILITZAR EL          
COL·LECTIU LGTBI A LES FESTES MAJORS  
 
D’aquesta moció, desde Esquerra Republicana, fem les següents consideracions: 
 
Sentit del vot: A  
Argumentari 
 
Esquerra Republicana vota a favor d’aquesta moció, ja que sempre ha sigut, és i serà una                
entitat política a favor dels drets i llibertats del col·lectiu LGTBIQ+ i entenem que la moció                
respon a això. Volem una societat lliure i justa, una societat on l’heteropatriarcat i la seva                
dominació masculina no s’imposi a totes les esferes de la nostra societat. 
 
Les violències lgtbifòbiques es donen a l’àmbit privat, però també al públic. En concret              
destaquen els contextos de Festa Major, celebració i oci nocturn. Com bé diuen els companys               
d‘En Comú Podem, és important visibilitzar el col·lectiu, no com a col·lectiu aïllat, sinó com una                
part activa de la societat mitjançant la incorporació d’actes del col·lectiu LGTBIQ+ a la Festa               
Major d’Estiu. No obstant, creiem que cal donar un pas més endavant i fer efectiu d’una vegada                 
per totes el “Pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere” que es va aprovar el                   
passat 2018 que incorpora el protocol per a tractar íntegrament i adequadament les víctimes              
d’agressions LGTBIfòbiques i promoure la denúncia per part de les víctimes. No volem més              
festes majors sense un protocol d’actuació!  
 
VOLEM UNA GRAMENET LLIURE DE VIOLÈNCIES LGTBIFÒBIQUES! 
 
 
 
 

 


