
	  

 

Alexandra Castro Bayona amb DNI 43712867X com a presidenta i en 

representació de l’Associació Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ de Lleida, 

amb CIF G25806233 i seu social al carrer Plateria nº 24, 3r de Lleida, 

presentem al Ple d’aquesta Corporació del dia 1 d’abril de 2016 la següent, 

MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA 
LLEI PER A ERADICAR LA LGTBIFÒBIA A LA CIUTAT DE LLEIDA 

 

L’Associació Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ de Lleida, neix el gener de 

2016 de la necessitat de visibilitat i representativitat de les persones lesbianes, 

gais, transexuals, bisexuals, intersexuals, queer en la vida política, social i 

cultural de la ciutat. Quatre són els eixos d’actuació de Colors de Ponent:   

1- acompanyament i assessorament en la descoberta, experimentació, 

acceptació i maduresa de les nostres identitats; 2- socialització, amb activitats 

diverses que la facilitin; 3- visibilització, prestant serveis d’informació sobre les 

nostres realitats i realitzant campanyes en favor de l’alliberament i la 

normalització del col·lectiu, també en l’àmbit educatiu; i 4- reivindicació, 

organitzant actes públics, vetllant pel compliment i desenvolupament de 

normatives en termes de defensa dels nostres drets i facilitant les denúncies 

per discriminació i agressió per lgtbifòbia, com ja fem a través del nostre web. 

 

És en el context d’aquest quart eix, que creiem necessària l’aprovació de la 

moció que presentem: “MOCIÓ PER A GARANTIR LA VISIBILITAT I LA 

IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI PER A ERADICAR LA LGTBIFÒBIA” 

L’lgtbifòbia és la major problemàtica que viu el col·lectiu en aquests moments: 

discriminació en l’àmbit educatiu, sanitari, laboral o administratiu, agressions 

verbals i físiques, assetjament i, fins i tot, assassinats, com el de la transsexual 

Sònia, i suïcidis, és a dir, assassinats socials, com el més recent, de l’Alan.  

 

 



	  

 

Cal destacar que, segons les dades de l’Observatori Contra l’Homofòbia, l’any 

2014, de les 394 denúncies rebudes a l’Observatori, un 30% s’havien produït a 

Lleida, per tant entenem que el nombre és molt elevat i és molt important que 

Lleida lideri la lluita per l’eradicació de l’lgtbifòbia amb el treball conjunt de 

l’administració pública i les entitats. Aquestes dades reflecteixen només aquelles 

situacions d’lgtbifòbia que han estat denunciades a l’Observatori, però aquestes 

dades no són sinó un reflex minoritari del que encara es desconeix. El potencial 

nociu de l’lgtbifòbia en la nostra societat, i especialment en àmbits rurals i en 

ciutats mitjanes com la nostra, resideix en la seva capacitat per romandre oculta. 

L’lgtbifòbia segueix sent una realitat complexa i dinàmica, molt arrelada i que cal 

abordar i eliminar. 

 

Per combatre i eradicar aquestes situacions de discriminació i violència, fou 

aprovada pel Parlament de Catalunya 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. Malgrat ésser una llei pionera a 

nivell mundial, aquesta no s’està desplegant i per tant no s’estan implementant 

les seves funcions, provocant la perpetuació de les discriminacions i el 

desconeixement, per part de bona part del col·lectiu, del procediment per 

presentar una denúncia davant una agressió de caràcter transfòbic, homofòbic 

o bifòbic. També a causa d’aquesta no implementació resten moltes denúncies 

d’agressions sense resoldre. 

 

 

Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents: 

ACORDS: 

Primer. Declarar la ciutat de Lleida respectuosa amb la diversitat sexual i amb 

la realitat de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals 

i queer i contrària a la discriminació de les persones per raó de de la seva 

orientació i/o identitat sexual. 

 



	  

 

 
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar 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, 

a realitzar el seu desplegament reglamentari i a dotar-la pressupostàriament 

perquè pugui desenvolupar-se de manera efectiva. 

 

Tercer. Instar, mitjançant el consell escolar municipal, als centres educatius de 

la ciutat a seguir treballant per explicar de forma objectiva, clara i sense 

prejudicis la diversitat sexual i a lluitar contra l’lgtbifòbia. 

 

Quart. Creació del Consell Municipal pels drets de les persones lgtbi i contra 

l’lgtbifòbia, formada per la Regidoria de Seguretat ciutadana i les polítiques per 

al civisme i la igualtat, la Regidoria de les Polítiques per als drets de les 

persones i la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació i 

entitats d’aquest àmbit d’actuació, i presidida per l’alcalde/alcaldessa, amb una 

persona de cada formació política representada a l’Ajuntament i representants 

de les entitats que treballin en aquest àmbit, amb les següents funcions; fins 

que hi hagi les Taules de Participació, on s’englobin tots els Consells 

Municipals: 

 - Conveni amb l’Observatori Contra l’Homofòbia per tal de rebre i tramitar les 

denúncies per agressions de caràcter transfòbic, homofòbic o bifòbic a la ciutat 

de Lleida. 

- Garantir que als diversos espais municipals per a joves de Lleida es treballi 

per la normalització del fet LGTBI i que s’hi millorin els protocols d’acollida a 

adolescents de joves lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, 

realitzant periòdicament tallers/xerrades sobre com tractar la diversitat afectivo-

sexual i de gènere i sobre la temàtica LGBTI, adreçats a professionals que 

desenvolupin tasques informatives o de dinamització amb adolescents i joves. 

- Tenir especial cura, els Serveis Socials, per detectar, de manera preventiva, 

situacions de mal tracte d’origen lgtbifòbic en l’àmbit familiar. L’Ajuntament 

vetllarà perquè es garanteixi habitatge social, amb actuacions de suport a 

adolescents i joves que hagin estat expulsats del domicili familiar i/o n’hagin  



	  

 

 

marxat voluntàriament a causa de situacions de maltractament i/o pressió 

psicològica. 

- Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i 

les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals. 

- Donar suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que serveixin per 

aprofundir en la igualtat de les persones LGTBI. 

- Desenvolupar polítiques LGTBI a nivell municipal i promoure les diades 

específiques. 

- Consultar les entitats que treballin en l’àmbit lgtbi, gènere, diversitats sexuals, 

etc, abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes d’especial 

incidència en aquest sector, principalment en els processos d’elaboració 

d’ordenances que afectin a les lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 

intersexuals, no solament durant els períodes d’informació pública expressa, 

sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració. 

- Impulsar programes i accions de sensibilització i informació que, des de tots 

els àmbits, promoguin el respecte i la defensa dels drets de les persones 

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i, en especial, dirigides a 

l’administració local i als ens de competència municipal, educació, guàrdia 

urbana, joventut... 

- Treballar en favor de la implementació de 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, de la 

Generalitat de Catalunya, el seu desplegament reglamentari i la seva dotació 

pressupostària. 

- Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i lesbianes i 

els homes i les dones transsexuals i bisexuals, facilitant la informació, la difusió, 

el suport i l’assessorament oportuns.  

- Analitzar la situació en què es troba la ciutat i el seu entorn rural, respecte als 

gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals i bisexuals com també 

les actuacions que s'hi duen a terme. 

 

 



	  

 

 

- Atendre els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i els gais i 

bisexuals residents a la ciutat de Lleida i als seus territoris d’influència, mentre 

altres municipis no tinguin els seus propis Consells Municipals LGTBI. 

-  Atendre específicament els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i 

els gais i bisexuals en situacions d'especial vulnerabilitat social o econòmica, 

com persones lgtbi en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera 

edat o migrants, atenent a les seves situacions personals, econòmiques i 

culturals. 

 

Cinquè. Col·locació, cada any, de la bandera de l'alliberament gai (bandera de 

la diversitat sexual) el 17 de maig, dia internacional contra l'lgtbifòbia, i el 28 de 

juny, dia per l'alliberament lgtbi, al balcó de La Paeria. 

 

Sisè. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 

grups parlamentaris per al seu coneixement. 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Castro Bayona 
Presidenta de l’Associació Colors de Ponent 
 
Lleida, 1 d’abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PAER EN CAP DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 


