MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i expressions
de gènere diferents a les normatives ha patit l’estigma, la burla, la repressió i múltiples
discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una cultura patriarcal, amb unes
lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns models de masculinitat i
feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat l’única opció possible.
Malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen polítiques
públiques per superar-les i eradicar-les. Desigualtats que s’expressen tant en a l’àmbit
educatiu com laboral, sanitari i cultural, on es podria seguir identificant encara molts reptes
en diferents àmbits que precisen polítiques públiques necessàries per reparar els importants
dèficits en drets i reconeixements, superar prejudicis i eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la
transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia.
Atès que davant aquesta realitat diversos ajuntaments catalans estan compromesos amb el
desplegament de les polítiques de gènere i la defensa dels drets de totes les persones a
estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat, van constituir la XARXA DE
MUNICIPIS LGTBI. La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i
ciutats de Catalunya impulsin polítiques adreçades a avançar en el respecte i
reconeixement de les diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la
LGTBIfòbia, tot coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i
eficient. Els objectius que estableix la Xarxa de Municipis LGTBI són:
1. Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin:
○ El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses
orientacions afectives i sexuals.
○ La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat.
○ La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la
intersexofòbia i la biofòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió.
○ La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la
comunitat LGTBI.
2. Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI:
○ Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals.
○ Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat
de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal.
○ Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció
de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat
afectiva-sexual.
○ Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots
els municipis integrants de la Xarxa.
○ Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de
manera mancomunada.
○ Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball.
○ Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica.
3. Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de

gènere i la diversitat LGTBI en les seves fases i els diversos àmbits competencials:
○ Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI.
○ Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en
funció de la realitat municipal específica (taules de treball, consells, plans o
programes).
○ Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI.
El ple proposa l’adopció dels següents acords:

ACORDS
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Figueres a la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya.
Segon.- Aprovar el Document Marc de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya que
formula els següents compromisos:
1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la diversitat
identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució i a la
defensa dels mateixos.
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia,
intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc al municipi de Figueres.
3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal, tot
posant èmfasi en:
○ La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions
de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
○ Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la intersexofòbia i la
biofòbia de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació
municipal.
○ Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de
gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’Igualtat.
Tercer.- Nomenar com a representant a Dolors Pujol, regidora de polítiques d’Igualtat.
Quart.- Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI i al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà
Cinquè.- Amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI , penjar la bandera LGTBI al
balcó de l’Ajuntament el dia 28 de juny de cada any.

