
MANIFEST EN FAVOR DELS DRETS LGTBI+

En els darrers anys, el marc legal en defensa dels drets de les persones Lesbianes, Gais, Bisexuals i 
Transsexuals (LGBTI+) s'ha ampliat significativament. Aquest reconeixement legal no sempre ha 
anat acompanyat de la plena acceptació social i encara ara es produeixen situacions de 
discriminació relacionades amb l'orientació sexual, afectiva i d'identitat de gènere de les persones 
que, una societat justa i democràtica, en la que tothom té dret a desenvolupar la seua personalitat en 
llibertat, ha d'eradicar.

Actualment es mantenen diferents formes de discriminació, que van des de comentaris despectius 
fins a considerar les persones homosexuals com a malalts. Tot i haver-hi massa evidències que 
deslegitimen aquestes actituds.

Ja l'any 1981 la Comissió de Qüestions Socials i de Salut del Consell d'Europa va demanar 
l'abolició les lleis i les pràctiques contra les persones homosexuals, exigint el respecte dels seus 
drets cívics i resolent que no existeix cap fonament científic per considerar l'homosexualitat com 
una malaltia. 

L'any 1990 l'OMS exclou l'homosexualitat de la relació de malalties i trastorns psicològics (CM-
10).

En el camp legislatiu i de recomanacions, informes i resolucions, l'activitat dels organismes 
nternacionals ha estat abundant en la direcció d'avançar en els drets de les persones i contra 
l'homofòbia i la discriminació basada en l'orientació sexual.

L'activitat legislativa i governamental al nostre país també ha estat significativa, d'uns anys ençà, en
la línia de reconéixer els drets de les persones homosexuals.

Cal significar la Llei 3/2005, de 8 d'abril, que reconeix el dret d'adopció per a les parelles del mateix
sexe; la creació del Pla Interdepartamental contra la discriminació de les persones homosexuals i 
transsexual, aprovat el 5 de setembre de 2006 i el Decret 141/2007, de 26 de juny, de creació del 
Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals.

Les iniciatives institucionals tenen sentit quan s'instrumenten amb els mecanismes necessaris 
perquè les mesures que es proposen afecten la vida normal de l'administració més propera a la 
ciutadania i la que més pot intervenir en els aspectes quotidians.

És de justícia reconéixer que l'Ajuntament de Pego ha donat passes en direcció a la visualització del
col·lectiu de persones LGBTI+ i del reconeixement dels seus drets ciutadans. 

A més cal incidir en les polítiques proactives amb un tractament integral de la qüestió. La plena 
normalització passa per la lluita contra la discriminació en molts altres camps, més enllà de la 
joventut o la salut, com són la seguretat, l'educació, el treball, el lleure, la comunicació, la gent 
gran, la cooperació o la immigració.



És per això que l’Ajuntament de Pego defendrà i garantirà els drets de les persones gays, lesbianes, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals en tots els àmbits en què tinga competències per a garantir la 
no discriminació en cap activitat que es faça o en que participe el poble de Pego.

PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER. L'Ajuntament de Pego es compromet a implementar un Pla Municipal pel col·lectiu 
LGBT+ que tinga com a objectiu la lluita contra la discriminació per motiu d'orientació sexual i 
afectiva i d'identitat de gènere, la incorporació de la perspectiva LGTBI+ en els àmbits de decisió 
ciutadana, l'especial atenció als col·lectius amb un major risc d'exclusió, com poden ser 
l'adolescent, la gent gran o les persones estrangeres.

SEGON. El Pla Municipal pel col·lectiu LGBTI+ només es pot desenvolupar amb èxit des de la 
participació ciutadana. L'Ajuntament crearà els mecanismes de participació per desenvolupar el pla,
en el que òbviament els col·lectius que treballen en favor dels drets dels LGBTI+ han de tenir un 
lloc destacat i en el que també s'ha d'incorporar associacions representatives d'altres àmbits sense 
que es puga desvirtuar en cap cas la perspectiva LGTBI+ sobre aquestes qüestions.

TERCER. Es penjarà del balcó de l'Ajuntament tots els 30 de març i durant tota eixa setmana la 
bandera Trans en commemoració de l'aprovació per part de les Corts de la Llei integral del 
reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. I els 28 de 
juny i tota la setmana la bandera LGTBI+ en commemoració del dia de l'Orgull LGTBI+. 

QUART. L’alcaldia, en representació de tota la corporació pegolina llegirà el següent manifest en el
pròxim plenari ordinari, i el citat manifest serà repartit i difós entre les diferents associacions 
pegolines, escoles i institut, perquè en tinguen coneixement i apliquen.
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