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14.2 . Moció que presenten tots els grups municipals, contra la sentència de penjar banderes
LGTBIQ+ a edificis públics.

Atès que davant de la resolució del Tribunal Suprem prohibint penjar banderes “no oficials” a
l’exterior dels ajuntaments i edificis públics, des de l’associació LGTBIQ+ El Punt R de Sant
Pere de Ribes, denunciem el que considerem un nou atac a la llibertat d’expressió.
Prohibir que els Ajuntaments puguin penjar la Bandera Arc Iris, símbol internacional dels drets i
reivindicacions del col·lectiu LGTBIQ+, creiem que vulnera el dret d’expressió de la societat en
el seu conjunt, sota l’empara d’una suposada neutralitat institucional. El que fa es apuntalar una
visió arcaica i monolítica de les institucions públiques. Si la població LGTBIQ+ necessita onejar
les nostres banderes és precisament perquè algunes institucions al llarg de la història ens han
menyspreat, quan no perseguit. Volen dur-nos un cop més cap a l’armari de la història.
Detectem un intent de silenciar i invisibilitzar la lluita per els drets del col·lectiu LGTBIQ+. La
persecució del col·lectiu i la perpetuïtat de l’odi que ve de lluny, des de la persecució de les
persones homosexuals a l’Alemanya nazi, els fets d’Stonewall i la llei de “vagos y maleantes”.
Ningú pot dubtar que hi ha un gran risc de regressió dels drets LGTBIQ+, ho hem vist en
algunes comunitats autònomes amb el “PIN parental” o en les repugnants campanyes de Hazte
Oir. Sense anar més lluny, durant la pandèmia hi ha hagut diverses agressions homòfobes i
transfòbes a l’Estat Espanyol: en són exemple la dona trans agredida per la policia municipal de
Benidorm que degut a les a les amenaces de l’entorn dels assetjadors ha hagut d’abandonar la
ciutat o els insults rebuts per un noi a Barcelona per onejar la bandera de l’arc de Sant Martí, si,
la mateixa que la sentència vol deixar fora dels ajuntaments i edificis públics.
Segons informa l’Observatori conta l’homofòbia, les incidències per LGTBI-fòbia des de 2
d’octubre de 2014 són des 643, 44 en el que portem d’any 2020. Els delictes d’odi LGTBIQ+
s’han triplicat en els últims 5 anys.
Cal seguir treballant per acabar amb les agressions, discriminacions per raó d’identitat sexual i
de gènere i apostar per un món divers on ninguna persona en quedi exclosa.
Segons l’informe de “homofòbia de Estado” que va publicar l’any 2019 l’associació internacional
de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersexe (ILGA), són més de 70 estats els que
segueixen penalitzant els actes sexuals consensuats entre adults del mateix sexe. En 6 estats
encara continuen imposant la pena de mort, com és el cas de L’Iran, l’Aràbia Saudita, el Iemen i
el Sudan. En 32 països són vigents lleis que restringeixen la llibertat d’expressió en qüestions
d’orientació sexual i identitat de gènere.
Cal remarcar que el moviment LGTBIQ+ és un moviment social i que representa a multituds
d’ideologies polítiques, i en cap cas partidista. Des de la primera manifestació dissident a l’any
1979 a Barcelona i fins l’actualitat seguim treballant i treballarem per construir una societat més
justa.
És per tot això, que la totalitat dels grups municipals, a proposta de l’associació LGTBIQ+ El
Punt R de Sant Pere de Ribes, proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Penjar la Bandera Arc Iris, o d’altres banderes que també representen el col·lectiu LGTBIQ+
com pot ser la bandera Trans, als balcons dels dos edificis institucionals el proper 28 de juny
com en d’altres dates reivindicatives del col·lectiu LGTBIQ+.
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2. Rebutjar des del ple municipal de Sant Pere de Ribes les agressions a persones LGTBIQ+.
3. Rebutjar els atacs a la llibertat d’expressió a les administracions públiques en suport i la
visualització dels col·lectius minoritaris i vulnerables.
4. Instar a les administracions competents a aplicar en la seva totalitat la llei 11/2014 del 10
d’octubre per garantir els drets del col·lectiu LGTBIQ+.
5. Donar difusió a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de
l’aprovació, si s’escau, d’aquesta moció i dels seus acords així com redactar i enviar una nota
de premsa als mitjans d’àmbit local com Canal Blau, L’Eco de Ribes, Eix Diari, La Ciutat del
Garraf o d’altres que l’Ajuntament consideri oportuns per fer-ne difusió.

El regidor, Sr. Oscar León defensa la moció.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels dinous membres presents, dels vint-i-un que la composen.
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