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PROGRAMA MARC

MUNICIPALS 2015
POLÍTIQUES PER A PERSONES LGTB

UNS MUNICIPIS QUE GARANTEIXIN ELS DRETS DE LES PERSONES LGTB
Al llarg dels darrers 10 anys, al nostre país s’han produït canvis transcendentals en la
normalització de la diversitat afectiva i sexual. El canvi social que hem viscut i que ha significat
un notable avenç en el reconeixement dels drets de ciutadania de les persones LGBT —
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals—, no pot explicar-se sense l’existència d’un teixit
associatiu que ha lluitat intensament, sovint en temps difícils, per aconseguir-lo, però també d’un
seguit de polítiques de les quals ERC n’ha estat la principal impulsora.
Esquerra va liderar des del Govern de la Generalitat un seguit de polítiques innovadores en
l’àmbit LGTB com el Programa per el col·lectiu LGTB, el Pla Interdepartamental per a la No
Discriminació de les Persones LGBT o fent que el Govern de Catalunya fos el primer del món en
formar part de l’ILGA. També des de diferents municipis hem impulsat iniciatives adreçades a
aquest col·lectiu, com per exemple a Barcelona, on vam crear el primer Consell Municipal LGBT
de l’Estat -depenent de la Regidoria de Drets Civils- i vam institucionalitzar la celebració del 28
de Juny.
Necessitem una Catalunya compromesa en la defensa dels drets fonamentals i les llibertats
públiques dels ciutadans i ciutadanes, per tal de prevenir qualsevol discriminació. En el marc
català, cal assegurar els drets fonamentals de les persones LGTB i normalitzar els diversos
models de família per tal d’assolir la igualtat real. D’altra banda, cal resoldre el greuge que les
persones transsexuals tenen plantejat, assegurant-los el dret a viure plenament la seva identitat
de gènere. En aquest sentit, la nova Llei contra la LGTBfòbia, aprovada recentment al Parlament
de Catalunya és una eina que ens ha de permetre lluitar contra la discriminació que encara
perviu a la societat vers les persones LGTB.
Des d’Esquerra, sempre hem defensat uns valors i uns drets fonamentals. Per Esquerra, allò que
uneix els ciutadans i ciutadanes és el compromís amb els valors democràtics, el respecte pels
drets humans i la voluntat d’avançar cap a un destí comú d’homes i dones lliures i iguals. En
aquest sentit, ens centrarem a impulsar mesures per aconseguir la igualtat de fet en la nostra
vida quotidiana, mitjançant la plena normalització i assumpció de la realitat LGBT per part de la
societat.
Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, sense
marginacions ni discriminacions. Per això, des de les administracions cal garantir aquest dret i
promocionar el respecte a la igualtat de tracte, així com oferir els serveis que cada persona
necessiti d’acord amb les seves condicions individuals i col·lectives.
A banda de valorar i celebrar les fites aconseguides durant els últims anys, és ben cert que
encara cal aconseguir desenvolupar polítiques actives i pròximes per assolir la plena igualtat de
les persones LGBT respecte a la resta de la ciutadania.
1

Vicesecretaria General d'Acció Política
Coordinadora LGTB

La discriminació que pateix el col·lectiu LGBT és desigual a Catalunya, així com el sentiment de
no-integració. El país ha de superar la barrera del territori i estendre, més enllà de la capital, la
normalització de les diferents opcions afectives i sexuals i la lluita contra la discriminació. Ens
trobem majoritàriament amb dues realitats que cal afrontar: d'una banda, els i les joves que
marxen dels seus municipis d’origen a la recerca de la llibertat i l'anonimat que els ofereix la gran
ciutat, una realitat que fa dècades que ocorre, i d'altra banda, els nous models de família, que
cada cop són més nombrosos i més visibles i cal vetllar perquè no pateixin cap tipus de
discriminació.
1. Crear, mesura de les possibilitats, una àrea o regidoria de Drets Civils que englobi les accions
contra la discriminació adreçades a dones, joves, immigrants, gent gran, col·lectius desfavorits i,
també, la comunitat LGBT.
2. Promoure la creació de plans municipals per al col·lectiu LGTB que englobin el conjunt de
polítiques i mesures adreçades a les persones LGTB (sobretot en municipis mitjans i grans).
3. Promoure la creació de Consells Municipals de Participació adreçats al col·lectiu LGTB del
municipi (sobretot en municipis mitjans i grans).
4. Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o tranfòbiques al
municipis
5. Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars ni a les
empreses.
6. Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models
de família.
7. Incloure en els plans de joventut mesures adreçades a adolescents i joves LGTB amb l’objectiu
de lluitar contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de
violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
8. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot assegurant la
presència normal de l’homosexualitat en les accions de formació i d’informació sobre salut
sexual, en especial l'adreçada als i les joves i adolescents.
9. Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups centrats en el col·lectiu
LGBT, assegurant-los el suport municipal i reconeixent-los un paper d'interlocutors.
10. Vetllar perquè totes les biblioteques públiques incorporin fons documental i material LGBT.
11. Promoure xerrades amb les AMPAs i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i
afectiva i de models de família.
12. Garantir que almenys en un punt del municipi es distribueixin profilàctics les 24 hores del dia,
així com la disposició gratuïta de profilàctics i material informatiu actualitzat als Punts
d’Informació Juvenil.
13. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT
14. Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny —dia mundial de
l’Alliberament Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra l'homofòbia—, i l’1 de
desembre —dia mundial de lluita contra la SIDA.
15. Fer visible a l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí el dia 28 de
juny de cada any.
16. Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb VIH/SIDA i altres
malalties de transmissió sexual.
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17. Realitzar accions formatives adreçades al personal municipal encarades a que coneguin la
realitat LGBT i els nous models de família.
18. Actuar des de l’administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o actituds
homòfobes provinents de les diverses comunitats religioses, d'entitats o personalitats del
municipi.
19. Promoure la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació municipals.
20. Garantir que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció a l’homosexualitat,
tenint en compte la seva realitat social i promovent el respecte a la diversitat com a mesura per
evitar l’assetjament —bullying— homòfob.
21. Afavorir polítiques comercials i turístiques adreçades a la persones LGBT en aquells pobles i
ciutats on hi hagi activitat econòmica d’aquestes característiques. Així mateix, des de
l’administració local, assegurar la neutralitat i la no-discriminació dels establiments turístics.
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