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

TREBALLEM PER UNA CIUTAT LLIURE DE LGTBI FÒBIES, 
TOLERANT I SENSE DISCRIMINACIONS

Actuacions a desenvolupar:

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 i el lleure, i la comuni-
cació.

Elaboració d’una guia per a que, segons la Llei 11/2014,  siguin coneguts els drets 
dels col·lectius i els nivells de protecció que tenen.
Realització d’una guia virtual on es pugui desenvolupar tota la llei, penjar-la al web muni-
cipal i fer la difusió mitjançant els mitjans propis. La web municipal disposarà d’una secció 
pròpia en es recopilarà tota la informació.

Bústia per recollir denuncies
Posar en marxa una adreça de correu electrònic per garantir les denuncies. Establint els pro-
tocols de resposta i actuació quant arribin les denuncies.

Campanya educativa en els centres educatius i esportius.
Presentació a la comunitat educativa de la llei i diferents propostes per treballar el tema 
segons les edats. Algunes idees podrien ser: per als nois i noies més grans de primària i els i 
les joves dels instituts, poder utilitzar el recurs del curtmetratge “Àlex”, realitzat per entitats i 
joves de la nostra ciutat, que tracta de manera excepcional el tema de la homosexualitat.
Per als infants d’infantil, poder incorporar a les maletes viatgeres de les biblioteques, llibres 
relacionats amb el tema.

Definir un Pla Municipal LGTBI
Trobar els recursos econòmics i humans per poder treballar el Pla

Dia LGTBI
Celebrar la data del 28 de juny “Dia de l’Alliberament de lesbianes, gais, transsexuals i bi-
sexuals”, desenvolupant algunes accions a la ciutat.


