
PROPOSTA DE LA BATLIA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL

DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI

El 28 de juny es commemora a tot el món les revoltes de  Stonewall al 1969 en el

Greenwich Village de Nueva York, esdeveniment del que enguany es commemora el

50 aniversari. Aquestes revoltes suposaren el naixement del moviment d’ alliberació

gay, lèsbic, transsexual i bisexual i que es celebra arreu del món com a dia de l’Orgull

LGTBI .

Una  commemoració  nascuda  de  la  rebel·lió  ciutadana  contra  la  injustícia,  la

discriminació, la fustigació i la constant persecució social i policial al col·lectiu arreu del

món. 

Atès que malgrat a l’Estat Espanyol, es va despenalitzar l'homosexualitat l’any 1979 i,

es va equiparar el matrimoni al 2005, i a Balears es va aprovar la Llei 8/2016 per a

garantir els drets de lesbianes, gays, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la

LGTBI fòbia, continuen produint-se al nostre país situacions d’homofòbia i trans fòbia, i

s’alimenten també de discursos que  no fan més que alimentar el ressorgiment de la

desigualtat .

       Cal que ningú oblidi que: «Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat

i       drets». 

       Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la declaració

Universal de Drets humans i és l'inqüestionable fonament que regeix el treball de les

corporacions locals, entitats legítimes i garants de la defensa i protecció dels drets i

deures de totes les persones que viuen als nostres territoris.

La LGTBI fòbia per raons d'orientació sexual i identitat de gènere és una trista realitat

que ha de ser eradicada mitjançant el compromís de totes i tots, per això, cal seguir

treballant a favor de la igualtat i del respecte a la diversitat afectiu-sexual i de gènere,

reafirmant un compromís actiu amb els drets del col•lectiu LGTBI.

Per aquest motiu, L’Ajuntament d’Inca s’adhereix, un any més, a la commemoració del

Dia Internacional de l’orgull LGTBI com a part del seu compromís amb la igualtat de

tracte  i  oportunitats  com  a  principi  fonamental  i  tasca  prioritària  per  a  les

Administracions Locals.
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Som la porta d’entrada i primer termòmetre de les necessitats de la ciutadania i la

salvaguarda de la convivència ciutadana i no discriminació de totes les persones, amb

independència de la seva raó de naixement,raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol

altra  condició  o  circumstància  personal  o  social,  representam  un  dels  tres  pilars

fonamentals sobre els quals es suporta l’ estructura del nostre Estat i contribuïm de

forma  inequívoca a l’Estat de benestar del mateix.

És per això, que la corporació municipal pren els següents acords:

- Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb el

principi d'igualtat efectiva entre les persones, del que forma part la diversitat sexual,

així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat

de gènere, reconeixent els avanços en aquest marc, al mateix temps que reiterem la

nostra  ferma  determinació  d'avançar  en  la  superació  de  les  barreres  que  encara

perviuen avui dia.

- L’Ajuntament d’Inca ha de vetllar pel compliment de les diferents lleis que promouen

a l’estat i també a la nostra comunitat autònoma en referència a la Igualtat de Drets del

col·lectiu i per eradicar la LGTBI fòbia.

- Continuarem amb la formació als treballadors i treballadores municipals 

- Donar suport a les associacions que treballen la matèria i ajudar a la visibilització del

col·lectiu LGTBI.

-  Condemnam  qualssevol  tipus  d’agressió  ,  incloent  violència  física,  verbal,  la

humiliació o el menyspreu cap a persones LGTBI.

Inca, 25 de juliol de 2019
EL BATLE

Sgt. Virgilio Moreno Sarrió.
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