
 
 

 
MOCIÓ PER A L'ELABORACIÓ D'UN PLA MUNICIPAL QUE ENGLOBI EL CONJUNT DE POLÍTIQUES 
I MESURES PER PROMOURE, DEFENSAR I GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES LESBIANES, 
GAIS, BISEXUALS, TRANSSEXUALS I INTERSEXUALS A PREMIÀ DE MAR 

 
El 28 de juny de 1969 van tenir lloc els històricament coneguts com a aldarulls d’Stonewall, una 
autèntica revolta popular dels col·lectius LGTBIQ+ neoyorkins contra la persecució sistemàtica 
sota la qual vivien sotmesos per part de la policia nord-americana i que es traduïa en batudes 
setmanals als bars d’ambient del país. 

 
L’any passat es commemorà el cinquantè aniversari d’uns fets que van representar un punt 
d’inflexió en la lluita pels drets i les llibertats sexuals i de gènere de persones transsexuals, gais, 
lesbianes, bisexuals, intersexuals i altres col·lectius queer. Malgrat els avanços socials i legislatius 
assolits, encara queda un llarg camí per recórrer fins que puguem afirmar que hem assolit una 
igualtat real i efectiva en matèria de gènere i sexualitat. 

 
L’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre país. Un cop més, Catalunya ha estat pionera en 
la defensa i el reconeixement de la dignitat de totes les persones per raó d’orientació afectiva i 
sexual i d’identitat de gènere, i ho ha fet malgrat travessar un important context de crisi i de 
recessió econòmica que feien preveure dificultats per al finançament i desplegament d’aquesta 
Llei.  
 
Tal com explica la Llei en el seu article 2 cal encara “establir les condicions per les quals els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i dels grups en què s’integren, siguin 
reals i efectius; facilitar-los la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; i 
contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social 
d’aquestes persones.”  

 
En el seu article 3, s’estableix que “ La Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius” 

 
Com a mostra de la feina que ens queda per fer tant des de les administracions com des de la 
mateixa societat, segons dades de l’observatori contra l’homofòbia, d’ençà de l’entrada en vigor 
de la llei i fins a dia d’avui al nostre país s’han produït 599 incidències per LGTBI-fòbia. 
D’aquestes, 161 s’han produït en el que portem d’any. En el seu últim informe corresponent a 
l’any 2019 l’observatori denuncia un increment anual en el registre d’incidents a casa nostra del 
30%.  

 
Al nostre país, l’aplicació de la llei està molt lluny encara de poder evitar circumstàncies 
discriminatòries del col·lectiu en els àmbits socials, laborals, educatius, etc, i aquest encara 



pateix atacs i discriminacions a diari. Cal esmentar que la irrupció de partits d’ultradreta com ara 
VOX en l’escenari polític o la publicitat d’associacions com Hazte oir representen un altaveu per 
al pensament fòbic contra el col·lectiu que cal contrarestar de manera oberta i valenta des de 
totes les administracions.   

 
Per altra banda, cal recordar la situació de persecució que pateix el col·lectiu LGTBIQ+ en altres 
països encara avui, en ple segle XXI; persecució que passa des de la discriminació fins a la pena 
de mort en el pitjor dels casos. Aquesta situació ens ha de recordar la necessitat de percebre la 
LGTBI-fòbia com una amenaça encara existent a nivell global i que cal treballar des de tots els 
àmbits possibles, i per tant, també des de l’àmbit local.  

 
Ara, cinc anys després de l’aprovació de la Llei 11/2014, cal insistir en la necessitat del 
seu  desenvolupament i implementació al nostre país, i per aquest motiu, el Grup Municipal ERC 
JxP de Premià de Mar proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents  

 
ACORDS  

 
Primer.-  Manifestar el compromís del consistori en la implantació real i efectiva la llei 11/2014 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i altres col·lectius 
queer i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
Segon.-     Encarregar una diagnosi a institucions destinades per aquesta finalitat, que estigui 
elaborada abans de finalitzar l’any 2020, de la realitat de les persones LGTBIQ+ a Premià de Mar 
així com un recull de les accions que a nivell municipal es porten a terme per promoure, defensar 
i garantir els drets per tal de tenir un coneixement ampli de la realitat LGTBIQ+ al nostre 
municipi.  

 
Tercer.-  Elaborar un Pla municipal d’actuació, abans de finalitzar l’any 2020, que englobi el 
conjunt de polítiques i mesures per promoure, defensar i garantir els drets de les persones 
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals i altres col·lectius queer.  

 
Quart.-  Posar en marxa el Servei d’Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gènere (SAI) o 
d’un punt d’atenció LGTBIQ+ per a l’acompanyament, l’assessorament - legal i psicològic - i de 
formació i sensibilització en la causa LGTBIQ+.  

 
Cinquè.- Dissenyar un protocol de prevenció i actuació per fer front al bullying LGTBIQ+ en 
l’àmbit educatiu, emparant-nos en la legislació vigent i les competències municipals de què 
disposem. 

 
Sisè.- Commemorar, celebrar i posar en valor entre tota la ciutadania dates assenyalades per al 
col·lectiu LGTBI+: el 28 de juny –Dia mundial de l’Orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals 
i intersexuals– i el 17 de maig –Dia mundial contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la 
transfòbia– programant actes adreçats a persones de totes les edats, i fomentant l’organització 
d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania.  

 
Setè.- Acordar mesures de visibilització del fet LGTBIQ+ com ara: 

- Penjar el símbol de l'arc de Sant Martí (bandera que identifica el col·lectiu LGTBIQ+), a 
la façana del consistori en dates assenyalades per al col·lectiu LGTBIQ+: el 28 de juny -
Dia Mundial de l'Orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals altres 
col·lectius queer- i el 17 de maig -Dia Mundial contra l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia 
i la transfòbia 



 
- Pintar alguns bancs en parcs i carrers del nostre municipi amb l’arc de Sant Marti.  

 
- Pintar alguns passos de vianants del nostre municipi amb l’arc de Sant Marti.  

  
Vuitè.- Dotar el pressupost municipal amb la partida econòmica necessària per la posada en 
marxa i  desenvolupament d’aquestes mesures al nostre municipi.  
 

 

 

Premià de Mar,  05 de febrer de 2020 


