Esmena a la moció de C's sobre el Protocol Educatiu contra la Transfòbia i
l'assetjament escolar per la identitat de gènere
Proposem canviar l'idioma de la moció del castellà al català.
Proposem canviar el títol pel de “Moció sobre el desplegament de la llei catalana 11/2014 per
garantir els drets de Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Manresa”.
Proposem eliminar els atesos següents: I diem intenten, perquè a data d'avui, tant la llei
14/2010 i la llei 11/2014, ambdues autonòmiques, no disposen de disposicions
reglamentàries per a poder fer-les efectives i com a conseqüència d'aquesta deixadesa, hem
de veure episodis d'assetjament escolar com l'ocorregut el passat 24 de desembre on l'Alan,
menor transexual, sobre l'assetjament continuat sofert en varis centres educatius on va
estudiar, va acabar suïcidant-se.
Proposem afegir dos atesos:
Atès que el passat 15 de juny de 2009, s'aprovava al ple una moció, amb 22 vots
afirmatius i 3 en contra, que establia els següents acords, els quals no s'han complert
tots:
«1.- La ciutat de Manresa es declara respectuosa amb la diversitat sexual i amb la
realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
2.- La ciutat de Manresa es declara contrària a la discriminació de les persones per
raó de la seva orientació i/o identitat sexual.
3.- La ciutat de Manresa se sumarà d’ara endavant, a la commemoració del Dia de
l’Orgull LGTB amb el desplegament d’una bandera gai a la façana de l’Ajuntament.
4.- Com a mostra de la convicció i el compromís, l’Ajuntament de Manresa crearà la
Taula Transversal per a la promoció dels drets de LGTB que inicialment agruparà les
regidories d’Infància i Família, Joventut, Dona, Educació i Salut. Aquesta Taula serà
l’encarregada d’impulsar programes i accions de sensibilització que des de tots els
àmbits promoguin el respecte i la defensa dels drets de les persones homosexuals,
bisexuals i transsexuals.
5.- Sol·licitar al Parlament Europeu, recentment constituït que avanci per a la no
discriminació. Els drets guanyats en alguns països de la UE com el del matrimoni entre
persones del mateix sexe no són reconeguts en d’altres països de la pròpia UE.
Aquesta clara transgressió dels drets de ciutadania europea propicia casos tan
surrealistes com que un matrimoni constituït per dos homes o per dues dones
legalment casats o casades, per exemple a Espanya, perden tots els seus drets com
a parella si decideixen fixar la seva residència en un tercer país de la Unió Europea que
no reconegui la unió de persones del mateix sexe, on, per contra, mantindran els
drets de ciutadania, laborals, etc.»
Atès que el passat 16 d'abril de 2015, s'aprovava amb 21 vots afirmatius i 4

abstencions, una altra moció pels drets LGTBI que adoptava els següents acords, que
tampoc s'han desenvolupat tots:
«1. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, manifesta el seu suport i s’adhereix a la
commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran amb motiu del
28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i
transsexuals.
2.
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 LGTIB.
3.
El consistori es compromet a desplegar al municipi de Manresa la Llei 11/2014
del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
4.
El consistori es compromet a realitzar un acte institucional per commemorar la
diada del 28J, a partir de la celebració d’aquest mateix 2015, d’acord amb les entitats
LGTIB de la ciutat i la resta de formacions polítiques d’aquest ajuntament.
5.
El consistori es compromet a donar suport a totes aquelles iniciatives
ciutadanes que serveixin per aprofundir en la igualtat de les persones LGTIB.
6.
Comunicar aquest acord a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.»

Modificar el següent acord:
2. Instar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament la llei
11/2014 aprovada al Parlament de Catalunya, i que destini en el següent exercici
pressupostari una partida amb recursos suficients per què puguin desenvolupar-se de
manera efectiva.
Afegir els següents acords:
4.
Complir amb aquells acords que es van prendre a la moció del 15 de juny de
2009, que fins ara no s'ha desenvolupat:
«4. Com a mostra de la convicció i el compromís, l’Ajuntament de Manresa crearà la
Taula Transversal per a la promoció dels drets de LGTB que inicialment agruparà les
regidories d’Infància i Família, Joventut, Dona, Educació i Salut. Aquesta Taula serà
l’encarregada d’impulsar programes i accions de sensibilització que des de tots els
àmbits promoguin el respecte i la defensa dels drets de les persones homosexuals,
bisexuals i transsexuals.»
5. Per tal de donar acompliment del punt 3 de la moció del 16 d'abril de 2015,
l'ajuntament es compromet a començar desplegar la llei catalana 11/2014 amb les
següents actuacions:

1. Vetllar per tal que no s’incorri en la discriminació de gènere i/o opció sexual
en el conjunt de les entitats dependents de l’Ajuntament de Manresa. En cas
de discriminació per raó de gènere i/o opció sexual s’haurà d’expedientar i
expulsar les persones responsables tal com estableix la llei catalana 11/2014.
Això es podria treballar a través d'un nou pla d'igualtat intern, ja que l'últim va
ser fet al 2010.
2. Treballar per crear el servei d'informació i atenció a les persones Lesbianes,
Gais, Transgèneres, Bisexuals i Intersexuals (a partir d'ara LGTBI). Estarà
format per servei especialitzat i capacitat per atendre les necessitats i
demandes d'aquests col·lectius. El servei haurà de regir la seva actuació sota
els principis d'integritat, dignitat, llibertat i interseccionalitat.
3. Vetllar perquè la Generalitat a través de la DEGAIA garanteixi habitatge
social, impulsi mesures i actuacions de suport per a adolescents i joves LGTBI
que hagin estat expulsats del domicili familiar i/o n'hagin marxat voluntàriament
a causa de situacions de maltractament i/o pressió psicològica.
4. Formar al personal públic adreçat a conèixer els drets dels col·lectius LGTBI
per tal que puguin detectar casos d'homofòbia, bifòbia o transfòbia. La
formació s'oferirà al personal educatiu d'escoles i instituts per tal de prevenir la
discriminació del col·lectiu.
5. Treballar en la direcció d'introduir l’opció sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere com una àrea més de treball en l’àmbit de les persones
migrades. Caldrà donar suport a les persones que han patit persecució o
represàlies en els països d’origen per raó d’opció, identitat de gènere o
expressió de gènere i, en el seu cas, reconèixer-los com a refugiats polítics.
6. Crear mecanismes de participació de les persones, entitats i associacions
LGTBI en les polítiques relatives a la salut sexual i en les polítiques educatives.
Fomentar aquestes entitats i facilitar la difusió de la seva tasca.
7. Per fer-ho possible es treballarà per crear un observatori independent del
poder polític que recopili tots els casos de discriminació i un pla d’igualtat de
caràcter interseccional. Això es crearà amb el suport de la regidoria de la dona
per tal de fer afectiva la igualtat.
6. L'acte institucional de commemoració de la diada del 28 de Juny, haurà de reflectir
els problemes de la nostra ciutat i/o societat occidental.
7. El govern municipal informarà als grups municipals sobre el desenvolupament dels
acords inclosos en aquesta moció al cap de sis mesos i a l'any de la seva aprovació.

