
MOCIÓ 
Per una Girona respectuosa i inclusiva amb les comunitats LGTBI 

 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i 
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei 
pionera a Catalunya i a l’Estat aprovada amb un ampli suport parlamentari i 
del teixit associatiu.  
 
Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La 
Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i 
promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius”.  
 
Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en 
l’àmbit de les seves competències, ha de dictar en el termini d’un any a 
comptar de l’aprovació d’aquesta llei les disposicions reglamentàries que siguin 
necessàries per a aplicar-la i desplegar-la”.  
 
Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és 
l’entorn educatiu. Si bé, progressivament es perceben discursos de major 
integració i respecte cap a la diversitat sexual, els estudis demostren que en 
els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en augment; 
que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt 
sovint, resten invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les 
víctimes. Així, aquests mateixos estudis conclouen que el 80% de joves han 
presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació (insults, amenaces, 
agressions, aïllament...) cap a persones LGTB. Greu és el cas del jove català 
transsexual de només 17 anys, l’Alan, que es va suïcidar a Rubí el desembre 
del 2015 per culpa de l’assetjament escolar.  
 
Atès les campanyes d'odi LGTBIfobic que recentment s'han donat per algunes 
entitats, com el repartiment de llibres a un gran nombre de centres educatius 
de caràcter LGTBIfobic, o l'atac contra els menors transsexuals en un bus que 
pretenia passejar el seu missatge d'odi per diferents municipis.  
 
Atès que el Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i 
Intersexuals de Girona és un òrgan consultiu de participació que te com a 
finalitat  el foment de la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement 
social dels gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals, bisexuals i 
intersexuals i, des de l’aprovació de la llei 11/2014, promoure la seva 
implementació a nivell local. 
 
 
És per tot això que tots els grups municipals que composen el Consistori 
municipal amb el beneplàcit del Consell Municipal LGTBI demanen que 
l’Ajuntament de GIRONA ratifiqui els següents acords: 
 
 

• REAFIRMAR el municipi de Girona com a ciutat respectuosa amb la 



diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals contrària a la discriminació de les persones per 
raó de la seva orientació i/o identitat sexual.  

 
• REALITZAR tots els esforços dins de les competències municipals per 

informar a la ciutadania sobre la pluralitat afectivo-sexual i les famílies 
homoparentals, com del dret a la diferència i l’homofòbia existent al món 
i al nostre país, basada en prejudicis, desconfiança o desconeixement 
sobre la diversitat d’orientacions sexuals. Amb aquest fi i en col·laboració 
amb el Consell Municipal LGTBI es realitzaran, entre d'altres, campanyes 
de sensibilització i informació entre el teixit turístic i comercial. 

 
• DESENVOLUPAR actuacions que promoguin l’eradicació de les actituds 

homòfobes en les competències esportives, amb la implicació i la 
col·laboració en aquest àmbit dels principals clubs i entitats esportives de 
la localitat i alhora emprendre i reforçar la coordinació i les accions 
necessàries entre els serveis d’infància i adolescència de l’Ajuntament i 
els centres educatius del municipi per tal de fer front i prevenir possibles 
casos d'assetjament LGTBfòbic.  

 
• IMPEDIR dins de les competències municipals, qualsevol campanya 

publicitaria o de qualsevol altre tipus que faci apologia de la LGTBIfòbia i 
que vagi contra els drets de les persones LGTBI. L'ajuntament es 
compromet a aturar les incitacions a l'odi LGTBIfobic desenvolupat per 
persones o entitats dins de la ciutat de Girona. 

 
• POTENCIAR i donar veu als acords i activitats del Consell Municipal 

LGTBI. 
 

• TRASLLADAR el conjunt dels acords al Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya i a les entitats que van impulsar la Llei de drets de les 
persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, 
la lesbofòbia, la transfòbia i la interfòbia. També al Consell Nacional 
LGTBI, així mateix com al conjunt de les entitats del municipi sigui quina 
sigui la seva finalitat (cultural,esportiva, educativa, de lleure...).  

 
 
Moció presentada per les entitats de l'Espai LGTBI de Girona 
 
Girona Orgullosa 
Grup de Lesbianes de Girona 
Diversa LGBTI+ (abans sinver Udg) 
Front d'Alliberament Gai de Catalunya 


