
Girona, ciutat gay-friendly: proposta de moció.  
Grup ERC-MES Girona. 

 

Exposició de motius 

Les ciutats gay-friendly són ciutats on es dóna un tracte respectuós cap al col·lectiu de 

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), en la forma d’empara 

legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d’oci. A pocs quilòmetres de 

Girona hi ha el que la popular pàgina web Wowtravel considera la cinquena ciutat més 

liberal del món en aquest aspecte: Barcelona. Un teixit social i turístic integrador 

envers la comunitat LGTBI atrau, aproximadament, un milió de visitants anuals a la 

capital catalana, amb una despesa total de 892 milions d’euros segons Turisme de 

Barcelona. Cal tenir en compte que a nivell mundial el turisme LGTBI representa un 

10% del flux de viatgers i un 15% de la despesa turística, sent el segment del turisme 

que més creix segons la OMT.  

Al seu torn, i a nivell de demarcació, Girona té la segona major oferta LGTBI de 

Catalunya. Tot i així, des d’un punt de vista institucional, i a diferència d’altres ciutats 

de la província com ara Blanes, la capital gironina encara no s’ha declarat ciutat gay-

friendly, una denominació que s’associa al foment d’un model social basat en el 

respecte a la diversitat i que al mateix temps és un reclam turístic per a la comunitat 

LGTBI. En el cas de Blanes, parlem senzillament d’una declaració aprovada pel ple de 

l’Ajuntament, que tot i no ser de caràcter vinculant, posa en relleu el compromís del 

consistori i del poble amb la inclusió sexual.  

El grup ERC-MES Girona defensa que aquest segell és el primer pas per fer de Girona 

una ciutat més inclusiva, oberta i atractiva pel públic LGTBI. La situació de fons no pot 

ser més favorable: segons la popular guia Spartacus, l’Estat espanyol és l’onzè país 

del món més gay-friendly, a l’alçada de Noruega, Finlàndia o Luxemburg. El cas de 

Catalunya va més enllà: la pionera Llei 11/2014 del Parlament, que castiga la 

LGTBifòbia amb sancions que en alguns casos superen els 5000€, és coneguda i 

valorada positivament per la comunitat LGTBI internacional, tal i com es posa de 

manifest en diverses pàgines web del gremi. Addicionalment, la Generalitat participa 

en l’Associació Internacional Lesbiana i Gai, i només a Catalunya existeixen una 

cinquantena d’associacions de gais i lesbianes. 

En definitiva, esdevenir una ciutat gay-friendly és un acte d’obertura i de tolerància 

envers el col·lectiu LGTBI, una nova forma de situar Girona dins el mapa i al mateix 



temps posar-se a l’alçada de la capital catalana i del país. Girona només aconseguirà 

obrir-se al món si s’obre a tothom. 

Al mateix temps, volem manifestar el nostre rebuig a totes aquelles expressions 

homòfobes que inciten a l’odi contra el col·lectiu LGTBI. Darrerament ha estat notícia 

l’aparició d’un autobús d’una organització ultracatòlica i d’extrema dreta que 

sortosament ja ha deixat d’escampar el seu missatge d’odi arreu del país. La ciutat de 

Girona sempre estarà enfront d’aquells que busquen la divisió, i per tant, proposem 

també que es declari en contra d’aquest acte i de tots aquells que malmeten la nostra 

cohesió social per raons, en aquest cas, d’identitat de gènere o d’orientació sexual. 

Per tot això, el grup municipal ERC-MES Girona proposa al ple municipal l’adopció 

dels següents ACORDS:  

1. Instar al Parlament de Catalunya a accelerar els treballs per desenvolupar la 

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

2. Impossibilitar qualsevol acció de propaganda d’odi contra el col·lectiu LGTBI en 

exercici de les competències municipals en aquesta matèria. 

3. Declarar Girona ciutat gay-friendly. 

4. En el marc de la Taula de Promoció de la Ciutat, i en col·laboració amb el 

consell LGTBI, iniciar una campanya de sensibilització i difusió d’aquesta 

iniciativa entre els establiments de la ciutat. 
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