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MOCIÓ-DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN MOTIU DEL 28 DE JUNY 

 

El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus drets arreu del món a 

partir de la rebel·lió que va generar els fets d’Stonewall, a la ciutat de Nova York, quan gais, 

lesbianes i trans es van enfrontar a la policia durant dies en protesta per la persecució que 

patien. També el 26 de juny de 1977, més de 5.000 persones es van manifestar a La 

Rambla de Barcelona en la que va ser la primera manifestació de l’Orgull LGTB del nostre 

país. Aquesta marxa, organitzada pel FAGC reivindicava la derogació de la “Ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social”, una llei franquista destinada a la repressió i el càstig 

de les persones homosexuals. 

 

Quatre dècades després, el col·lectiu LGBTI ha assolit de forma desigual el reconeixement 

legal dels seus drets en alguns països del món, sense oblidar que l´orientació sexual i la 

identitat de gènere encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena de 

mort. En molts d’altres, el col·lectiu viu en una situació de desprotecció, al no disposar d’un 

marc legislatiu que garanteixi els seus drets o patir-ne alguns que permeten i donen 

cobertura a la LGTBIfòbia. 

 

L’atac a la desfilada del Pride de Jerusalem el 2015, l’atemptat homòfob contra el col·lectiu 

LGTBI, perpetrat a la ciutat d’Orlando (i que va costar la vida a més de 50 persones), o la 

persecució i detenció de gais, lesbianes i trans a la República de Txetxènia, són la mostra 

que les persones LGTBI són al punt de mira del fanatisme, i que l’homofòbia, la lesbofòbia, 

la bifòbia o la transfòbia continuen estant molt arrelades a la nostra societat.  

 

Durant els darrers anys al nostre país s’han produït importants avenços a partir del dret al 

matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats i formar part de 

famílies diverses i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades 

específicament a aquest col·lectiu. Catalunya va ser pionera amb l’aprovació de la Llei 

11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 

per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i recentment també s’ha aprovat 

recentment la Llei pels Drets de les Persones LGTBI de les Illes i la Llei pel Dret a la 

Identitat i l’Expressió de Gènere del País Valencià.  

Un marc legal que s’ha d’acabar de desplegar per tal de garantir la seva aplicació efectiva 

en tots els àmbits i territoris i que ens ha d’ajudar a combatre l’homofòbia que encara perviu 

a la nostra societat, garantir els drets de les persones més vulnerables del col·lectiu com les 

persones joves, la gent gran o les persones trans, així com implementar polítiques en favor 

de la diversitat sexual i de gènere que tinguin efectes positius sobre el conjunt de la societat. 

 

Per tots aquests motius, el grup de Bell-lloc es Mou – Acord Municipal a l’Ajuntament de 

Bell-lloc d’Urgell proposa d’adopció dels següents 
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ACORDS 

 

1. El Ple de l´Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell referma  la seva declaració com a municipi 

respectuós amb la diversitat sexual i de gènere i s´adhereix a la commemoració que les 

entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per 

l´alliberament o l´orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.  

 

2. El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de 

l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.  

 

3. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure 

en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la 

normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.  

 

4. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la 

Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi. 

 

5. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la 

Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 
 
Bell-lloc d’Urgell, 7 de juny de 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 

David Folguera Casas 
Bell-lloc es Mou – Acord Municipal 


