
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER PUBLICITAR EL SERVEI LGTBIQ DE LA CIUTAT I LA 
CREACIÓ D’UNA SETMANA TEMÀTICA, EN EL SI DEL DIA 28 DE JUNY, EN MATÈRIA 
LGTBIQ. 
 

Isaac Albert i Agut, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

- Moviment d’Esquerres, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del 

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent 

proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació.  

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El 28 de juny de 1969 al bar StoneWall de New York es va produir una revolta contra la 
policia que sistemàticament reprimia i anava en contra dels drets i llibertats de les 
persones LGTBIQ. La nit del 28 de juny de 1969 es produeix una inflexió en la situació i 
les persones trans, bisexuals, lesbianes, intersex i gais van dir NO a molts anys de 
repressió i LGTBI-fòbia vers les persones LGTBIQ.  
 
Des del juny de 1969 hem avançat molt com a societat en la defensa dels drets 
LGTBIQ, tot i això la lluita encara continua i hem de seguir construint la societat que 
volem, una societat lliure de discriminacions i on les persones puguin estimar a qui 
vulguin i de la manera que vulguin.  
 
No podem oblidar les persones vulnerables del nostre sistema, les característiques 
agregades del col·lectiu LGTBIQ obren un gran nombre de fronts en els quals treballar: 
la gent gran, la protecció internacional, refugiats, migració, serveis socials, presons, 
entre d’altres. 
 
La ciutat de Terrassa és referent en la lluita contra la discriminació i la sensibilització 
pels drets LGTBIQ tant en l’àmbit institucional com en l’àmbit del teixit associatiu. 
Aquest últim constitueix un pilar fonamental en la lluita i la reivindicació d’uns drets 
fonamentals que encara avui són objecte prohibició, persecució i penalització en molts 
estats. Aquests drets són drets humans i per això hem d'exigir formació a totes les 
institucions implicades per fer efectiu el respecte d’aquests drets.  
 
Terrassa té una llarga trajectòria en aquesta defensa i reivindicació i tot i això encara 
queda un llarg recorregut. L’actual ajuntament en el si del Pacte DASIG desenvolupa 
accions i impulsa iniciatives de gran rellevància que compten amb el suport i 
col·laboració de múltiples actors de la ciutat.  
 
Aquestes iniciatives i activitats molt necessàries han d’estar a l’agenda pública de la 
ciutat i arribar a la majoria de la ciutadania. És per això que proposem facilitar 
informació actualitzada i de lectura àgil en matèria LGTBIQ a la ciutadania així com fer 
publicitat dels serveis amb els que compta la ciutat en aquest àmbit mitjançant 
campanyes específiques. Uns serveis que han d’anar acompanyats d’una dotació 



econòmica i un personal especialitzat que permetin desenvolupar les tasques de la 
forma més efectiva i òptima possible per la ciutadania. 
 
  
Per tot el que s’ha expressat, proposem al Ple municipal l’adopció dels següents 

   

ACORDS 

 
PRIMER.- Que l’Ajuntament impulsi textos de lectura fàcil i amigables per la ciutadania 
dels documents i accions que es proposin en el marc del Pacte DASIG amb l’objectiu 
d’acostar les accions que es duen a terme així com les polítiques en matèria LGTBIQ a 
la ciutadania. 
 
SEGON.- Que l’ajuntament impulsi una campanya de visibilització del Servei d’LGTBIQ 
en els mitjans de comunicació i els canals de comunicació habituals de l’ajuntament 
 
TERCER.- Que en el marc del Dia Internacional per l’Alliberament LGTBIQ l’ajuntament 
impulsi accions i activitats dins les seves competències educatives i culturals en el si 
d’una setmana temàtica amb l’objectiu de col·laborar en l'educació i sensibilització 
social per al reconeixement de la igualtat real i dels drets de totes les persones, 
independentment de la seva opció sexual així com la lluita contra la LGTBI-fòbia. 
 
QUART.- Fer arribar els presents acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, al 
Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals que han treballat i treballen 
pels drets del col•lectiu LGTBIQ 
 
 

Terrassa, 28 de juny de 2018 
 


