
L’amor no fa mal; el teu odi sí. Pel dret a viure estimant lliurement

TREBALLEM PER UNA CIUTAT LLIURE I DIVERSA

Objectius

• Promoure la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI (les-
bianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals).
• Promoure l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació o atemptat contra la igualtat i la digni-
tat de les persones.
• Organitzar activitats i accions de manera transversal a tot l’Ajuntament i la ciutat.
• Donar  visibilitat, sensibilitzar, reivindicar, educar...
• Atendre les necessitats específiques i demandes que puguin arribar a l’Ajuntament.

Actuacions a desenvolupar

Dia LGTBI
Desenvolupar algunes accions a la ciutat per celebrar i reivindicar el Dia de l’Alliberament de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (28 de juny) i el Dia Internacional contra l’Homofòbia, 
Lesbofòbia i Transfòbia (17 de maig). Donar visibilitat a traves de les xarxes socials municipals i 
crear una secció pròpia a la web municipal on es recopilarà tota la informació.

Bústia per recollir denuncies
Posar en marxa una adreça de correu electrònic per recollir les denúncies de la ciutadania, així 
com propostes i suggeriments. Establir els protocols de resposta i actuació davant les denún-
cies.

Elaboració d’una Guia de la Llei 11/2014 (que garateix els drets de  lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia), per a que 
siguin coneguts els drets dels col·lectius i els nivells de protecció que tenen i fer-ne difusió a la 
ciutadania.

Accions i tallers educatius per a infants, joves i la ciutadania en general, de manera transver-
sal, en diferents àmbits de la ciutat, implicant a centres esportius, de lleure, educatius, bibliote-
ques, món associatiu local, gent gran...

Difusió
Donar a conèixer a tota la ciutadania i entitats les Propostes d’Actuació LGTBI de Sant Joan 
Despí amb l’objectiu de compartir-les, ampliar-les i desenvolupar-les de manera participativa.

Formació a professionals de l’Ajuntament
Garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de pre-
venció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món 
laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure i la comunicació.

Definir un Pla Municipal LGTBI
Cercar els recursos i l’assessorament necessari per desenvolupar un Pla Municipal LGTBI amb la 
implicació de la ciutadania.


