Anna Tomàs Talarn, com a portaveu de grup municipal del PSC a l’Ajuntament d’Amposta, sotmet a la consideració del
Ple la següent moció:
MOCIÓ DE CONDEMNA A LES AGRESSIONS I A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES PERSONES DEL COL·LECTIU
LGTB
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI - 28 JUNY 2021

Després d’una llarga reivindicació històrica del col·lec8u LGTB per al reconeixement dels seus drets i el respecte a la seva
orientació i iden8tat sexual, s’ha aconseguit millorar la conscienciació i l’acceptació socials a un gran nombre dels països
desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders públics progressistes, poder realitzar canvis legisla8us
substancials en el reconeixement dels drets LGTB.

Fa ara 16 anys, per exemple, el Govern Socialista de l’estat va conver8r en drets i igualtat real una de les grans
reivindicacions de l’ac8visme LGTB: el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquesta llei va ser pionera i va fer possible
que al nostre país es retornés la dignitat a les persones LGTB.

El avenços aconseguits han estat fruit d’una llarga i con8nuada lluita per la igualtat i els drets LGTB, drets que
malauradament encara són concultats a molts països del món, on les persones del col·lec8u són perseguides, pateixen
exclusió i violència, tant social com de l’Estat, i per a protegir-se es veuen condemnades a l’ostracisme i la invisibilitat.

Però no només hem d’estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement dels drets de les persones LGTB a
nivell global. La realitat ens demostra que tampoc no podem abaixar la guàrdia en el nostre entorn. Els avenços cap a una
societat més igualitària i més justa, on es consolidin la visibilitat i els drets de les persones LGTB, s’estan demostrant fràgils i
en perill de regressió.

Per jusGcia i per respecte a l’ac8visme del col·lec8u no podem deixar que els actuals corrents populistes quallin i facin que
la nostra societat retrocedeixi en valors i llibertats. En aquest sen8t, el recent repunt de brots de violència envers les
persones LGTB ens han d’ac8var totes les alertes, perquè no ens podem permetre anar enrere i consen8r que a la societat
actual hi 8ngui cabuda cap forma de violència envers les persones del col·lec8u LGTB.

Segons les dades recollides per l’Observatori contra l’Homofòbia, a l’any 2019 es van enregistrar a Catalunya 321 delictes
d’odi contra persones del col·lec8u. A l’any 2020, tot i la situació d’excepcionalitat de la pandèmia, se’n van comptabilitzar
189 i, en el que portem de 2021, se’n han recollit 77. Es calcula, però que un 66% dels fets no s’arriben mai a comunicar a
les autoritats, tot i que un 36% de les agressions es produeixen a l’espai públic.
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D’altra banda, dins d’aquesta violència exercida contra persones per mo8u de la seva orientació i iden8tat sexual, hem de
fer especial atenció a la violència exercida contra les dones del col·lec8u que, víc8mes d’una doble discriminació, presenten
un nombre més baix de denúncies en cas d’agressió, tal com també posen de manifest els estudis realitzats.

És innegable que les ins8tucions públiques tenim un paper clau en la lluita per l’erradicació de l’LGTBfòbia. Tot i haver
aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant serveis arreu de Catalunya, com el Servei d’Atenció Integral, i apostant per
inver8r en personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre d’altres, és del tot imprescindible el
desplegament d’aquesta llei i que s’aprovi el decret per regular el règim sancionador. Les persones assetjadores o que
exerceixen la violència no poden quedar impunes ni tenir la percepció que poden actuar en impunitat. Con8nuar consen8nt
la impunitat d’aquest actes és incompa8ble amb una llei que diu protegir a les persones del col·lec8u LGTB i caminar cap a
una societat lliure de LGTBfòbia.

També és de gran importància que la Unió Europea intensiﬁqui les sancions als governs de països pertanyents a la unió que
vulneren els drets LGTB i ataquen la llibertat de les persones del col·lec8u.

Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l’Orgull, les administracions públiques i els representants
polí8cs hem de refermar el nostre compromís inequívoc amb el col·lec8u LGTB, prenent mesures i ac8vant polí8ques
encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lec8u i en lluitar contra la LGTBfòbia, generadora de violència i
agressions.

És per tot això que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament d’Amposta l’adopció dels següents acords:
Primer.- Expressar, d’una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que pateixen les persones del
col·lec8u LGTBI per la seva orientació i iden8tat sexual; i de l’altra, refermar el compromís per a avançar en la millora i
consolidació dels drets de les persones LGTBI.
Segon.- Instar al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014.
Tercer.- Entenent que l’educació és cabdal per actuar des de la base en trencar prejudicis socials i estereo8ps, instar el
Govern de la Generalitat a implantar el Pla Estratègic de convivència escolar per impulsar la igualtat de tracte als centres
escolars per a les persones LGTBI.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
Amposta, 21 de juny de 2021
Anna Tomàs Talarn
Portaveu del Grup Socialista a l’Ajuntament d’Amposta

2

