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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

PER A DECLARAR CANALS COM A “MUNICIPI PER LA DIVERSITAT” I EN CONTRA DE 
LA LGTBIFÒBIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 17 de maig de 1990 l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar 
la desclassificació de l'homosexualitat com a malaltia mental, fet que es commemora ara a nivell 
internacional, en reconeixement d'una data històrica en la lluita per la dignitat de les persones del 
col·lectiu LGTBI, de totes les persones que tenen orientacions sexuals, orientacions romàntiques, 
sexes, identitats de gènere i/o expressions de gènere no normatives i discriminades. Com és ben 
sabut, abans i després d'aquesta data històrica s'han seguit produint manifestacions de discriminació 
i persecució cap a aquest col·lectiu per tot el món. Encara a dia d'avui segueixen existint legislacions 
que criminalitzen, persegueixen, condemnen i empresonen a homosexuals, bisexuals, transexuals, 
intersexuals, etc. en quasi 80 països del món, i en alguns d'ells, determinades orientacions sexuals 
estan castigades amb la pena de mort. 

A l'Estat Español, després de diverses dècades de menyspreu, humiliació, persecució, 
empresonament i criminalització de nombroses persones per la seua orientació sexual i la seua 
identitat de gènere, s'han aconseguit avanços significatius en el reconeixement legal d'importants 
drets de les persones LGTBI, gràcies a la llarga lluita que durant dècades han dut a terme activistes i 
organitzacions socials. Al País Valencià comptem amb la Llei Valenciana per a la Igualtat de les 
persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), malgrat els avanços legals les 
discriminacions socials que pateixen les gais, lesbianes, bisexuals, transexuals i intersexuals 
continuen, en els seus llocs d'estudi, de treball, en el seu entorn social, en els carrers dels nostres 
pobles i ciutats o fins i tot en les seues pròpies cases.

Que hem de seguir avançant en el respecte i la no discriminació cap a les persones LGTBI es 
demostra en l'alarmant augment de les agressions i altres manifestacions de violència cap a les 
persones LGTBI en tot l'estat. Al País Valencià vam viure 10 agressions homòfobes en 2017, segons 
el primer Informe Anual de l’Observatori contra l'LGTBfòbia, a les quals caldria sumar totes aquelles 
patides pels qui no s'han atrevit a denunciar. Segons el dit informe, només es denuncien el 20% 
d’aquestes agressions.

Volem ser un municipi que aposte per la diversitat, on totes les persones puguen viure lliurement 
sense amagar la seua orientació sexual, orientació romàntica, sexe, identitat o expressió de gènere. 

Per tot açò, el Grup Municipal Reiniciem Canals, formulen la present MOCIÓ al Ple perquè s'adopten 
els següents:
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ACORDS
 
1. L'Ajuntament declara a Canals "Municipi per la Diversitat", convertint-se així en una ciutat en la 
qual cada persona senta que pot viure lliurement sense amagar la seua orientació sexual, la seua 
orientació romàntica, el seu sexe, la seua identitat de gènere o la seua expressió de gènere. Aquesta 
declaració tan sol és el primer pas per a dur a terme actuacions concretes que promoguen una 
igualtat efectiva eliminant qualsevol tipus de discriminació cap a les persones del col·lectiu LGTBI.

2. L'Ajuntament de Canals engegarà campanyes de sensibilització i formació de la societat en 
general i de l'alumnat de col·legis i instituts en particular, per part de professionals, a més de la 
consegüent formació del professorat, i de les mares i pares, en les quals es promoga la diversitat 
afectiu-sexual, la diversitat familiar i el respecte per totes les expressions d'amor i identitats de 
gènere, visibitlizant la seua existència i lluitant contra l'assetjament i les agressions per raó 
d'orientació sexual i identitat de gènere, a més de proporcionar ajuda especialitzada en els casos en 
els quals siga necessari, la qual cosa adquireix més valor arran de l'increment de violència cap a 
homosexuals, bisexuals, transexuals i intersexuals. 

Per a açò i en particular:
a) Es promourà l'adquisició per part de la biblioteca municipal de llibres, revistes i materials, 
en diferents suports, que tracten sobre educació sexual i sexualitat en general, i més 
específicament temàtiques de diversitat afectiu-sexual, així com literatura juvenil i infantil que 
done visibilitat a parelles del mateix sexe/gènere, a famílies homoparentals i altres mostres de 
diversitat familiar, i a diferents expressions d'identitat de gènere. 
b) Inclusió d'activitats culturals i d'animació sobre diversitat familiar i diferents expressions 
d'identitat de gènere en les activitats infantils organitzades per l'Ajuntament en diferents 
àmbits. 
c) Inclusió de campanyes i activitats que promoguen el respecte actiu a la diversitat familiar i 
diferents expressions d'identitat de gènere entre la població major, a través dels centres de 
serveis socials i centres de majors. 
d) Realització de campanyes de sensibilització a la població en general per a alertar i evitar 
qualsevol tipus de manifestació de discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat o 
expressió de gènere, i més específicament formació i informació a les persones que siguen 
empleades públiques i personal dels serveis municipals. 

3. L'Ajuntament de Canals impartirà formació específica sobre els delictes d'odi i LGTBIfòbia a la 
Policia Municipal, perquè puga actuar millor contra aquest tipus de discriminacions i puga donar un 
millor servei a les víctimes. 

4. L'Ajuntament de Canals elaborarà un Pla Municipal d’Igualtat que incloga actuacions per a 
fomentar la visibilitat de les persones LGTBI i la lluita contra la LGTBIfòbia com a element connex al 
masclisme. D'igual forma, tota persona la identitat de la qual de gènere siga la de dona, 
independentment del seu sexe assignat en nàixer, podrà accedir en condicions d'igualtat als recursos 
existents per a les dones víctimes de maltractaments. 
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5. L'Ajuntament de Canals adquireix un compromís institucional ferm de cara a la inserció laboral de 
les persones trans, que constantment pateixen situacions de discriminació laboral. Per a aquest fi 
dissenyarà i implementarà un Pla Municipal d'Inserció Laboral de Persones Trans, a través dels 
Serveis Socials i especialment a través de programes d'assistència a persones en risc d'exclusió 
social per a les persones trans que per les seues circumstàncies personals i socials es troben en 
situacions límit. 

6. L'Ajuntament donarà suport institucional per a la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional 
Contra la LGTBIfòbia, i del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. L'Ajuntament s'implicarà 
en les activitats que es desenvolupen per part de les associacions, col·lectius socials, partits polítics i 
altres agents de la societat civil. Aquest suport inclourà, per a tots dos dies, l'hissat de la bandera 
arcoíris, símbol de la diversitat sexual i de gènere, en la Casa Consistorial.

7. L'Ajuntament de Canals manifesta la seua rotunda condemna a qualsevol legislació, de qualsevol 
lloc del món, que criminalitze i perseguisca a les persones LGTBI i/o a les persones i organitzacions 
socials que defensen els Drets Humans de les persones LGTBI. 

8. L'Ajuntament de Canals reclama al Govern Central o a les Corts Generals que impulsen una 
normativa estatal contra la discriminació per raons d'orientació sexual i identitat de gènere. 

9. L'Ajuntament de Canals traslladarà la present moció a: 
a) Organitzacions socials que lluiten contra la LGTBIfòbia d'àmbit municipal i autonòmic.
b) Generalitat Valenciana i als Corts Valencianes.
c) Govern Central, President del Congrés i Senat i Grups Parlamentaris de les Corts.

Canals, 16 de maig de 2018 

Vicent Tornero 
    Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals






