
 
 

MOCIÓ DE SUPORT  AL  DESENVOLUPAMENT,  RESPECTE  I  VISIBILITZACIÓ  DE  LA DIVERSITAT 
SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, 
TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. 

 

Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament 
positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les  
persones  que  tenen,  com  a  forma  de  vida,  tota  expressió  afectiva- sexual basada en la 
diversitat. Per tant, la  societat  ha  vist  créixer  la  seva  acceptació,  la seva tolerància i el seu 
respecte. Així, s’han anat assimilant  els  diferents  posicionaments fruits també de les diverses 
normatives legals que han ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-se palès un procés que 
significava  una  demanda  social  fortament  vinculada  amb les exigències de la nostra 
ciutadania. 

 
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar avançant. 
Una  mostra  d’aquest  progrés  es  manifesta  en  el  Parlament  de  les  Illes  Balears  on  va  ser 
aprovada  ja fa quatre anys,  la  LLEI 8/2016, de 30 de maig, PER A GARANTIR ELS DRETS   DE 
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI 
FÒBIA.  Així,   una   de   les conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment,   la 
visibilització de totes les formes de convivència dutes a terme des de l’àmbit de les diversitats 
afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre amb 
la regulació adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb les que 
els col·lectius afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets 
i també les diverses situacions de riscs. 

 
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut  (OMS) 
va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de l’any 1990. Això  va  
determinar  una  confirmació  i  unes  garanties  que  han  de   continuar   amb   la lluita per la 
normalització, per la visibilització de la realitat  derivada  de  totes  les  perspectives 
d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de les diferents vivències de totes les 
persones que senten com a pròpies  les  diverses  vides  afectives-  sexuals tant des del seu àmbit 
personal com també del social. 

 
De  la  mateixa  manera,  cal  vincular  els   fets   anteriorment  esmentats   amb   l’origen  de   la 
celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall (Nueva 
York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present en tot un  seguit d’actes que 
cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la tolerància i la 
igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Per  tant,  esdevé una data 
d’expressió pública de drets, de fer present i visible  un  camí  de normalització i respecte que, 
cada cop més, eixampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus 
de barrera. La celebració de la festa de l’Orgull simbolitza  per un costat, un acte festiu. Al mateix 
temps, cerca la implicació i fer present la força de la reivindicació dels drets de tots els col·lectius 
esmentats. 

 
Tot així, encara manca per  consolidar  i  normalitzar  en  aquest  camp.  Les  diverses  situacions 
discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors 



 
 

 

que sovint es troben soterrades. A més de les agressions que encara es donen a causa de rebuig 
a persones i col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el compromís social 
i institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir una íntegra tolerància, i 
inclusivitat, normalització que allunyi de la nostra societat tota manca de respecte basada en els 
drets i la justícia.  Es  evident que  s’ha  avançat  en  drets  i  garanties. Es  cert  també,  que  el 
camí  iniciat  fa  ja  quatre  anys,   precisa  encara  molta  més  fermesa  i més compromís des de 
diverses altres perspectives. Per exemple, la creació dels Serveis d'Atenció Integrals a cada illa 
n'ha de ser una realitat al més aviat possible. 

 

Enguany, amb la situació de crisi sanitària que vivim, és més important que mai poder trobar 
maneres de visibilitzar les nostres reivindicacions per poder gaudir d'una societat realment 
inclusiva. 

 

BEN AMICS, essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra comunitat, 
fa de la seva presència activa una acció de lluita y de suport als col·lectius LGTBIQ instant a 
aquest Ajuntament a adoptar aquest acord. 

 

Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord; 
 
 

 
· EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de la 
política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les reivindicacions de les 
postres associacions. 

 
· MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la  Llei 
per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per  eradicar la 
homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització per poder 
rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA. 

 

· DONAR suport i promoure pràctiques educatives, formatives, de sensibilització, dins les àrees 
de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals. 

 

Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que en el temps dels dies 
corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les balconades de l’Ajuntament la 
bandera que caracteritza a la comunitat LGTBIQ, expressió pública del compromís que la 
corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb les 
diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les 
situacions de dificultats i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i 
transparent amb el present i futur vers tota la comunitat. 

 

 
Ajuntament de………………....................................., a ...... de ................... del 2020 
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