
 

 

 

PROPOSICIÓ A LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL, AMB MOTIU DEL 

DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 

 

Atès que el 17 de maig és el Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia, i es commemora, arreu del món, la supressió de l’homosexualitat com a malaltia 

per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Atès que el 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull Lèsbic, Gai, Bisexual i Transsexual i, es 

commemoren a bona part del món els disturbis de Stonewall (Nova York) de l’any 1969 que 

marquen l’inici del moviment d’alliberació homosexual, on la noció bàsica que es difon és que 

cap persona ha d’avergonyir-se del que és, amb independència del sexe o l’orientació sexual. 

Atès que el desenvolupament de la legislació ja ha previst la missió de treballar contra aquesta 

discriminació, tal com indica l’article 40.8 del nostre Estatut, la Llei d’identitat de gènere de 

2006, el Tractat de Lisboa de la Unió Europea i la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals, per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 

aprovada el 10 d’octubre al Parlament de Catalunya. 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell, a través del Servei d’Atenció integral- SAI LGTBI i en 

coordinació amb la Comissió de la Convivència i l’Oficina de Drets Civils disposa d’instruments 

útils d’atenció, orientació, acompanyament, assessorament i seguiment a víctimes de la 

violència homòfoba, alhora que representa un instrument de sensibilització contra 

l’homofòbia i en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI i en pro de la diversitat sexual. 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell compta amb la Taula de Gènere, Feminismes i LGBTI, que 

permet a la ciutat tenir un espai de reflexió, informació, debat i coordinació en relació a temes 

de gènere i, entre aquests, de tots aquells en relació a la diversitat sexual. La taula està 

integrada per entitats i persones que, a títol individual, treballen conjuntament amb 

l’Ajuntament per oferir el programa de sensibilització “ Ventilem els Armaris”. 

Atès que és un ferm compromís d’aquest Consistori la defensa, la prevenció i la divulgació dels 

drets de les persones, entre ells el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, 

orientació sexual, identitat sexual ni expressió de gènere. 

Atès que durant l’any 2021 s’han desenvolupant accions encaminades a continuar el treball 

iniciat en prevenció i sensibilització, reforçant les accions de visibilització a la via pública, 

xerrades i accions culturals, entre d’altres. 

Atès que l’Ajuntament de Sabadell forma part de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, 

que té com a objectius, entre altres, fomentar el respecte a la diversitat sexual i garantir els 

drets de les persones LGBTI, així com fomentar el treball en xarxa entre els diferents municipis 

i fomentar la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. 

 

 

 



 

ACORDS 

 

Primer: Mantenir visibles posant en els màstils del consistori les 2 banderes la irisada i la trans 

des del proper 17 de maig fins al 28 de juny, donat el seu significat simbòlic en la lluita contra 

la lgtbifòbia i com a elements visibilitzadors de la diversitat existent. 

Segon: Realitzar diverses accions de sensibilització LGTBI, per tota la ciutadania i durant tot 

l’any, però amb especial visibilitat en el marc del programa d’activitats de Ventilem els armaris. 

 

No obstant això, la Junta de Portaveus resoldrà. 

 

 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 

L’Alcaldessa 


