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MOCIÓ 
 
Avui, 28 de Juny de 2019, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, commemorem els 50 
anys dels fets ocorreguts el 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, en la revolta 
coneguda com d’Stonewall  Aquell dia, persones LGTBI+ es van manifestar per 
primera vegada als carrers de la ciutat americana per protestar davant la vulneraci   
continuada dels seus drets  Aquella protesta va culminar en repressi   violenta per part 
de la policia auella mateixa nit al bar Stonewall Inn, un espai de trobada i xarxa de la 
comunitat LGTBI+ de NY, especialment conegut per la presència de persones 
trans*vestides i espectacles de trans*formisme  Aquell fet va significar l’inici de la lluita 
conscient i col·lectiva en pro dels drets per la diversitat afectiva-sexual, i d’identitat de 
g nere del col lectiu LGTBI+   
 
És de justícia fer especial esment de la crua repressió que van patir en aquest context 
i de manera significada les persones trans*. També casa nostra, durant la dictadura, 
totes aquelles persones d’identitat sexual no normativa, les persones trans*gènere i 
les persones trans*sexuals com la Candela, la Rampova, la Sílvia Reyes  i tantes 
altres, van ser empresonades, torturades, violades i vexades; i cal recordar-ho i 
continuar denunciant les atrocitats del passat i també malauradament, les del present. 
 
La lluita LGTBI+ però, també ha donat els seus fruits, com el de forçar a l’Organitzaci   
 undial de la  alut  O    a eliminar l’homosexualitat del llistat de malalties mentals o 
finalment, a excloure’n tam   la trans*sexualitat, malgrat aquesta commemoraci   no 
serà complerta fins que la mateixa OMS deixi de qualificar la trans*sexualitat com un 
desordre de l’ identitat de g nere  
 
Per altra banda, cal recordar altres fites històriques de la lluita del moviment LGTBI+, 
tam   al nostre país  Al 1971 es va fundar clandestinament el Front d’Alli erament 
Gai de Catalunya (FAGC), per respondre a aquesta normes repressores  El mes de 
juny de 1977, va haver-hi la primera manifestaci   LGTBI+ d’Espanya, a la  am la de 
Barcelona, i l’any 1987 una parella gai de Taradell  Barcelona  es va plantar al jutjat 
de Vic per casar-se i hi va haver una manifestaci   de suport   
 
L’any 2005, ara fa nom s catorze anys, va ser un altre any clau en la hist ria del 
col lectiu: Espanya es va convertir en el quart país del m n a legalitzar el matrimoni 
homosexual  I nou anys despr  s el  arlament de Catalunya aprov  la Llei 11 201 , 
del 10 d octu re, per a garantir els drets de les ianes, gais,  isexuals, trans*g neres i 
intersexuals i per a eradicar l homof  ia, la  if  ia i la trans*f  ia, pionera a tot 
Espanya. 
 
Avui doncs, cele rem l’aven  a nivell legislatiu, per  ara cal seguir avan ant en 
l’imaginari social, la lluita contra la cultura heteropatriarcal i contra els prejudicis  És 
doncs un deure ciutad , lluitar de manera proactiva contra la trans*f  ia, la les of  ia, 
l’homof  ia i la  if  ia, am  una lluita que cal portar a tots els  m its, en especial all  
on es manifesta de manera m s crua, les agressions en espais p  lics i o de lleure, 
que malauradament encara es pateixen a diari.  
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Davant d’aquestes agressions, el col lectiu de persones trans*exuals pateix una 
especial vulnerabilitat, fruït també de la seva major visibilitat. Una societat lliure i amb 
bona salut és aquella plural i diversa, amb ferms valors basats en el respecte a la 
població que la composa. Les persones trans* han de poder gaudir en plena 
autonomia de la seva ciutadania, dels drets i llibertats i també dels deures, amb una 
complerta normalització social, cultural, sanitària i jurídica.  
 
Però malauradament estem assistint a un augment a Europa i al m n, d’actes i atacs 
contra persones i organitzacions, nom s pel fet de ser i o defensar els drets de les 
persones LGBTI+  La legislaci  avan a i la societat tam  , per  segueix havent-hi una 
greu manca de respecte contra les persones que fan de l amor i la diversitat una 
 andera   o ho o lidem, se segueix odiant, discriminant i matant per orientaci   sexual 
i identitat de g nere  
 
Amb aquest manifest volem refermar el compromí s permanent i actiu de  ant Feliu, 
de lluitar contra les discriminacions per ra  d’orientaci   sexual i identitat de g nere en 
general, i a continuar i consolidar el desplegament de la legislació en aquesta mat ria, 
com una eina potent per a la garantia dels drets de totes les persones LGBTI+   er 
avan ar cap a una ciutat i un país respectuosos i diversos, on les persones LGBTI+ es 
puguin mostrar tal com s n, sense por i am  la plena acceptaci  dels seus drets, i on 
la discriminaci   per motiu d’orientaci   sexual i identitat tingui toler ncia zero  
 
I des de Sant Feliu de Llobregat, volem reivindicar aquest 28 de juny posant esel 
focus també en la Gent Gran LGTBI+, gent nascuda la primera meitat segle XX de qui 
cal reivindicar la mem ria hist rica de les seves viv ncies, les necessitats 
específiques que poden tenir en el seu dia a dia actual, tant en la seva sexualitat com 
en les seves relacions socials, i col·laborar en que trobin el seu espai en la societat 
actual, reconeixent tot el seu recorregut i viv ncies viscudes en moments encara m s 
difícils que els actuals. 
 
Com a Ajuntament, cal fer un pas endavant i seguir tre allant per tal que la diversitat 
afectiva- sexual i de g nere s’incorpori definitivament a l’agenda i a les polítiques 
p  liques am  la centralitat que mereixen, desenvolupant polítiques LGTBI+  
 
I us animem a sumar-vos a aquesta lluita política i institucional   er aix , fem una 
crida per a que sumem forces per canviar aquesta societat encara  in ria, 
heteronormativa i excloent, per una altra que visqui la normalitzaci  de la diversitat de 
g nere i d’orientaci  sexual no normatives com una part m s de la pluralitat i 
diversitat, que en el fons  s una riquesa social  
 
I animem en especial a tota la ciutadania, a tenir un paper proactiu en la lluita pels 
drets LGTBI+, que no son m s que drets humans i civils, i per a que no du tin en 
denunciar qualsevol cas d’LGTBI+f  ia que es pugui produir al seu entorn  
 
Aquest 28 de juny Sant Feliu de Llo regat ha volgut mostrar, un cop m s, el 
compromís per fer efectius els drets de les persones LGTBI+, fent visi le la  andera 
multicolor del col lectiu al  alc  de l’Ajuntament  
 
 
 
ACORDS: 
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1. Aprovar l’adhesi  de l’Ajuntament de  ant Feliu de Llo regat a la 
DECLA ACI  I  TIT CIO AL  DEL 28 DE J    -  Dia per l’Alli erament de 
lesbianes, gais, trans*sexuals, bisexuals i intersexuals 

 
2. Donar compte d’aquests acords a qui correspongui  

 
 
 
 
 
 

 


