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Antoni Fajardo Graupera, secretari de l'Ajuntament de Tona
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió Ordinària del dia 27 de
gener de 2016 va adoptar, entre altres, l'acord següent:

“APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA,
LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament
de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament
d’aquest col·lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn altament
repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de Stonewall
a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre
homosexuals i la policia de Nova York. Els fets de Stonewall han estat
considerats un punt d’inflexió per als moderns moviments pro drets dels
homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació el
juny de l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment
nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.
Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia
arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties
mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut. Amb tot, 25 anys
després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn mental.
Des de llavors, internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia
Mundial contra l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol
tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Atès que l’1 de desembre es el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que
es dedica a donar a conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la
Sida i que sovint ha estat liderada per les entitats LGTB.
Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i
maneres s’esdevé una crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern
de la Generalitat, així com nombrosos Ajuntaments de Catalunya pengen
penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets
LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i Departaments responsables del
desenvolupament de polítiques per al col·lectiu homosexual i transsexual.
Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se
amb el col·lectiu LGTB amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.
Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que
criminalitzen l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre
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persones del mateix sexe amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb
la pena de mort.
Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en
favor de la no discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones
homosexuals i transsexuals ha donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la
llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 avançava en la lluita contra les
discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, aquestes
no han quedat eradicades totalment, ja que encara avui les dones i homes
transsexuals es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir
el reconeixement de la seva identitat de gènere.
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.
Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat
formal. Cal anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del
sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat
civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.
És per tot això, que la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de
l'Ajuntament de Tona l'adopció del següent acords:
Primer.- Declarar Tona com a municipi respectuós amb la diversitat sexual i
amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la
discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
Segon.- Desplegar els punts que la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia determina que s’han de
desplegar per part dels ens locals.
Tercer.- Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí en un indret cèntric del
municipi els dies 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la
Transfòbia i el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB, així com posar el
llaç vermell el dia 1 de desembre en commemoració del Dia Internacional de la
Lluita contra la Sida.
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Quart.- L’Ajuntament de Tona es coordinarà amb la Mancomunitat perquè, dins
els estudis i treballs que ja s’estan portant a terme per lluitar contra l’homofòbia,
i en col·laboració amb l'Associació LGTB TALCOMSOM i altres entitats,
s’arbitrin els mitjans necessaris per al desenvolupament del pla local per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere que està desenvolupant el Consell
Comarcal d’Osona .
Cinquè.- 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 proposició de Llei de drets de les
persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les
lesbofòbia i la Transfòbia.
Sisè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament de Tona un
enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la
denúncia d’agressions de caire homòfobic i trànsfobic.
Setè.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació
municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.
Vuitè.- Fer seguiment, a través de la regidoria qui l'equip de govern li
encomani, de l'estadística de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei
prestat per l’Observatori contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de
valoració del servei amb l’Observatori contra l’Homofòbia, l'Associació LGTB
TALCOMSOM i altres entitats.”
La proposta s’aprova per unanimitat, amb 12 vots a favor per part dels regidors
presents.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de
l'Alcalde i amb les reserves que estableix l'art. 206 del R.O.F.R.J.E.L.
Tona, 28 de gener de 2016
Vist i plau de
l'Alcalde

Josep Salom Ges
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