
MOCIÓ  PER  REFERMAR  EL  COMPROMÍS  DE  L'HOSPITALET  AMB  LES
POLÍTIQUES LGTBI AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

El 17 de maig es commemora el  dia contra l‟homofòbia, la lesfòbia,  la bifòbia i  la
transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties
mentals per part de l‟Organització Mundial de la Salut. 23 anys després, l‟OMS va
anunciar que el 2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un trastorn mental
per a considerar-ho "incongruència de gènere". Des de llavors, internacionalment cada
17 de maig es commemora el Dia Mundial contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia,
com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó d‟orientació sexual o
identitat de gènere.

Per això,  és un dia per tornar a recordar i  condemnar enèrgicament la situació de
violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals
a  la  república  russa  de  Txetxènia  fruit  de  la  persecució  organitzada  per  part  les
autoritats d’aquest país.
Com també ho és per a condemnar la situació de la Jimena i la Shaza, la parella de
dones lesbianes que va acabar a una presó turca fugint de la lesbofòbia dels seus
propis pares.

El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a casa
nostra, per recordar a l‟Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se petons en
públic a la porta d‟una discoteca a Berga, al Xavi que va ser agredit quan estava amb
altres amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer carnaval de
Sitges o al Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces de
mort pel sol fet de ser gai.

Actualment es mantenen diferents formes de discriminació, des de l’explícita fins la
humiliant  de  considerar  les  persones  homosexuals  com  a  víctimes  de  trastorns
psicològics. A l'Hospitalet hem patit, fins fa pocs mesos, el discurs homofòbic i d'odi de
l'excapellà ultradretà de la parròquia de la Immaculada Concepció, al barri de Sanfeliu.
Aquests perjudicis han estat rebatuts pels organismes internacionals. Ja l’any 1981 la
Comissió de Qüestions Socials i de Salut del Consell d’Europa va demanar l’abolició
les lleis i les pràctiques contra les persones homosexuals, exigint el respecte dels seus
drets  cívics  i  resolent  que  no  existeix  cap  fonament  científic  per  considerar
l’homosexualitat com una malaltia.  L’any 1990 l’OMS exclou l’homosexualitat  de la
relació de malalties i trastorns psicològics (CM-10). 

Cal  dir-ho  fort  i  clar.  La  LGTBIfòbia,  l’odi  i  menyspreu  cap  a  lesbianes,  gais,
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres.

En  el  camp  legislatiu  i  de  recomanacions,  informes  i  resolucions,  l’activitat  dels
organismes internacionals ha estat abundant en la direcció d’avançar en els drets de
les persones i contra l’homofòbia i la discriminació basada en l’orientació sexual. 

L’activitat legislativa i governamental al nostre país també ha estat significativa, d’uns
anys  ençà,  en  la  línia  de  reconèixer  els  drets  de  les  persones  homosexuals.  Cal
significar la Llei 3/2005, de 8 d’abril, que reconeix el dret d'adopció per a les parelles
del mateix sexe; la creació del Pla Interdepartamental contra la discriminació de les
persones homosexuals i  transsexual,  aprovat  el  5  de setembre de 2006,  el  Decret
141/2007, de 26 de juny, de creació del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i
dones bisexuals i transsexuals, i la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia.



El Govern de Catalunya ha de seguir impulsant i desplegant la llei 11/2014 per tal de
sancionar de manera efectiva totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que
dia a dia pateixen les persones LGTBI 

Les iniciatives  institucionals  tenen sentit  quan s'instrumenten amb els  mecanismes
necessaris  perquè  les  mesures  que  es  proposen  afectin  la  vida  normal  de  les
persones.  En aquest  sentit,  els  ajuntaments tenen un paper  molt  important,  al  ser
l'administració més propera als ciutadans i la que més pot intervenir en els aspectes
quotidians. 

Des  de  molts  ajuntaments  del  nostre  entorn  s'han  impulsat  de  manera  decidida
mesures per enfortir les polítiques LGTBI, visualitzant-ho des de regidories o àrees
específiques, elaborant plans locals,  i  treballant coordinadament creant la Xarxa de
Municipis LGTBI de Catalunya. 

Durant  aquest  mandat  a  l’Hospitalet  s’han fet  alguns avenços,  com l’aprovació  de
diferents mocions per lluitar contra la lgtbifòbia, la penjada de la bandera LGTBI al
balcó de l’Ajuntament l’any 2015 per primer cop, el compromís per crear un grup de
treball per institucionalitzar el 28 de juny, i l’acord per iniciar l’elaboració d’un pla local
LGTBI a l’Hospitalet.

L'any 2016 es va presentar l'estudi elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia en
col·laboració,  sobre  l'impacte  del bullying per  LGTBIfòbia  a  l'Institut  Bellvitge,  on
s'alertava que 8 de cada 10 alumnes del  centre havien estat  testimoni  d'aquestes
situacions.  Estudi  recomana  la  posada  en  marxa  d’un  mecanisme  per  detectar  i
identificar casos de bullying.

L'Hospitalet, a proposta de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
va participar en el grup de treball per l'elaboració de plans locals LGTBI i, l’any 2017, la
Diputació de Barcelona va concedir el recurs per a l'elaboració del pla local.

Encara queda molt per fer, i cal seguir treballant des de l’àmbit local, col·laborant amb
altres administracions i amb la societat civil,  per seguir  lluitant contra la lgtbifòbia i
impulsar des de l’Ajuntament polítiques integrals i efectives en l’àmbit LGTBI.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

PRIMER.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de l'Hospitalet en la defensa dels
drets  de  les  persones  gais,  lesbianes,  transsexuals,  bisexuals,  interssexuals  i
genderqueer, i la condemna de les actituds d'LGTBfòbia, en qualsevol de les seves
expressions.

SEGON.-  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei
11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per
eradicar l‟homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a l’Hospitalet de Llobregat.

TERCER.- Desplegat el pla local LGTBI, quan estigui acabat, amb la participació del
conjunt d’entitats i entorn mobilitzat. 

QUART.-  Proposar la creació d'una taula sectorial en el si del Consell de Ciutat, on
participin els grups municipals, sindicats, comunitat educativa i entitats de l'àmbit, per
abordar de manera integral i transversal les polítiques locals LGTBI.

CINQUÈ.- Impuls d’un Pacte Local LGTBI per refermar el compromís de la ciutat amb
les polítiques LGTB i contra la LGTBfòbia.



SISÈ.-  Realitzar  una campanya comunicativa per  informar  de la  posada en marxa
d'aquest pla local LGTB, a mitjans, entitats, centres cívics i centres educatius.

SETÈ.- Crear  un  espai  temàtic  dins  del  web  municipal,  accessible  de  manera
destacada, que reculli un catàleg de recursos LGTBI i les adreces d'interès.

VUITÈ.- Obertura  d’un  Servei  d’Atenció  Integral  (SAI),  com  a  punt  d’atenció
especialitzada  a  les  persones  que  han  patit  una  agressió  per  motius  d’orientació
sexual o identitat de gènere.

NOVÈ.- Instar al Govern de l‟Estat Espanyol a aprovar la proposta de “Ley contra la
discriminación  por  orientación  sexual,  identidad  o  expresión  de  género  y
características  sexuales,  y  de  igualdad  social  de  lesbianas,  gais,  bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI).

DESÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a seguir desplegant 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,  especialment  en  el  seu  règim
sancionador.

ONZÈ.- Treballar per recuperar, fer valdre i restituir la memòria històrica del moviment
LGTBI, les seves lluites contra la discriminació, les seves reivindicacions de llibertat; i
també la repressió social, policial i institucional viscuda pel col·lectiu

DOTZÈ.- Commemorar cada any el 17 de maig - Dia Mundial contra l'homofòbia, la
lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia -, penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la façana
del consistori,  així  com programant actes adreçats a persones de totes les edats i
fomentant l‟organització d‟esdeveniments per part d‟entitats o ciutadania.

TRETZÈ.- Comunicar l’adopció dels presents acords al Consell de Ciutat, als Consells
de Districte,  a la  FAVV de l’Hospitalet,  a  CC.OO i  UGT de l’Hospitalet,  al  Consell
Educatiu  de  l’Hospitalet,  a  l’Observatori  contra  l’Homofòbia,  a  l’àmbit  d’Igualtat  i
Ciutadania  de  la  Diputació  de  Barcelona,  a  la  Direcció  General  d’Igualtat  de  la
Generalitat de Catalunya i a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. Al Govern de
l’Estat i a les entitats del municipi.


