
 

 

Moció de Suport al Dia Mundial contra la Homofòbia i el Dia Mundial dels Drets LGTB 

Vist que l’any 2005 es va fer un pas molt important amb l’aprovació de la llei que permetia 

matrimonis entre persones del mateix sexe.  

Vist que a l’Octubre del 2104 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones Gais, Lesbianes, 

Bisexuals i Transsexuals i per l’Eradicació de l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la Transfòbia, tot i que 

la majoria d’aspectes recollits en aquesta nova Llei, no s’han implantat i han estat denunciades 

per part de les diverses entitats que treballen en els Drets del col.lectiu LGTB.  

Vist que és necessari també que els Ajuntaments, dins de les seves possibilitats, adeqüin també 

uns protocols adaptats a eradicar la homofòbia, la lesbofòbia i la Transfòbia i conscienciar a la 

ciutadania en la plena igualtat.  

Vist que el proper 17 de Maig es commemora el Dia Mundial Contra la Homofòbia i el proper 28 

de Juny el Dia Mundial dels Drets LGTB.  

Per tot això el grup Municipal del Partit dels Socialistes (PSC-CP) proposem al Ple de Santa Eulàlia 

de Ronçana els següents ACORDS: 

 

1. Penjar anualment a un lloc visible del municipi, preferiblement al Balcó del Consistori la 

bandera Arc Iris com a símbol de recolzament a la Igualtat Sexual i a la No Discriminació per 

Raons de Sexe, els dies 17 de Maig en commemoració del Dia Mundial Contra la Homofòbia i el 

28 de Juny en commemoració del Dia Mundial dels Drets LGTB. 

2. Incloure al Web Municipal un baner d’enllaç a l’Observatori contra la Homofòbia per 

denunciar comportaments homofòbics. 

3. Elaboració d’un Pla Local contra la LGTBIfòbia, convocant a les entitats i actors socials que 

desitgin participar en la seva elaboració, seguint l’exemple adjunt a la moció i redactat per 

l’Associació Tal Com Som.  

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació econòmica i l’aplicació de la Llei 

10/2014 de 1’ d’Octubre popularment coneguda com Llei Contra la LGTBIfòbia.  

5. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l’Observatori contra la Homofòbia, 

al Front d’Alliberament Gai de Catalunya i a l’Associació Tal Com Som.   

6.Enviar el text de la moció a totes les entitats del municipi per al seu coneixement 


