Aquesta moció modifica i substitueix la que vam entrar a registre
el 2 de setembre amb número de registre d’entrada 4558:

Atès que:
A diverses poblacions, com ara Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Terrassa,
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Barberà del Vallès o Sant Quirze del Vallès, s’ha
dut a terme una campanya de sensibilització contra la LGBTIfòbia a l’esport, consistent
en que els esportistes del municipi es calcin les seves sabatilles amb cordons de l’arc de
Sant Martí durant els partits i competicions pròximes a les diades contra la LGBTIfòbia i
per l’alliberament LGBTI.
La iniciativa ha comptat amb la col·laboració i participació dels clubs esportius, les AMPA
i l’esport extraescolar, a més d’esportistes a títol individual, persones que practiquen
esport i ciutadania en general.
(Als següents enllaços hi ha més informació sobre la iniciativa en els municipis on ja s’ha
dut a terme:
http://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=24151,
http://www.revistaderipollet.cat/?p=19975,
http://www.naciodigital.cat/noticia/108526/diversos/ajuntaments/barcelonins/reparti
ran/cordons/vambes/amb/colors/bandera/lgtb)
És una campanya senzilla i simbòlica, però alhora efectiva per donar visibilitat i
sensibilitzar la població sobre la LGBTIfòbia en general, i en particular dins el món de
l’esport, un dels àmbits on es pateix més, i especialment les persones joves, i on per tant
més cal lluitar per eradicar-la.
Estem en contacte amb la regidoria impulsora de la campanya a Ripollet, el municipi on
es va iniciar, i ens donarien facilitats per poder importar la campanya al nostre municipi
i per poder aconseguir els cordons.
D’altra banda, aquests municipis, junt amb d’altres com ara Berga, van constituir el
passat 28 de juny la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, amb l’objectiu de treballar
plegats, i juntament amb les entitats, associacions i institucions catalanes, per a poder
tirar endavant accions i polítiques destinades a garantir la igualtat efectiva de les
persones LGBTI i el respecte als seus drets, i a reforçar la lluita contra la LGBTIfòbia i la
conscienciació de la ciutadania.
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ACORDS

1. Impulsar i donar suport a una campanya a Premià de Dalt de sensibilització contra la
LGBTIfòbia a l’esport, de la manera que s’ha fet a altres municipis tal com s’ha explicat
a l’apartat introductori d’aquesta moció, i donar suport a tots els actes, activitats o accions
que es puguin fer en relació a aquesta campanya per part de les entitats, partits,
administració o ciutadania del municipi.
2. Comunicar aquests acords i explicar aquesta campanya a totes les entitats esportives
del municipi, a les escoles i instituts i les seves AMPA, i a totes les entitats municipals
que realitzin activitats esportives i de lleure i activitats per a joves, i demanar-les la seva
participació en la campanya, amb el suport de l’Ajuntament i dels grups polítics
municipals, animant-les també a aprofitar-la per tractar dins l’entitat i amb jugadors/es i
famílies el tema de les discriminacions i de possibles incidències que puguin haver
detectat. La seva participació consistiria en:
- l’ús dels cordons per part dels seus jugadors i jugadores durant els partits i activitats que
se celebrin durant el temps que duri la campanya
- l’esment i explicació de la campanya a l’inici dels mateixos i en possibles esdeveniments
que organitzin
- informar de la campanya als socis i sòcies dels clubs o entitats, els seus jugadors/es i les
seves famílies, i demanar-los que hi participin i hi donin suport i difusió
3. Difondre aquesta campanya i aquests acords també entre la resta d’entitats i la
ciutadania en general, inclosa la seva difusió a través de tots els mitjans de comunicació
municipals.
4. En cas que la campanya tingui acceptació, facilitar la corresponent comanda i
distribució dels cordons amb els colors de l’arc de Sant Martí com els que es van utilitzar
a la resta de municipis on s’ha dut a terme la campanya.
5. Estudiar la possibilitat d’adherir-se a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya, i
comunicar-li a la Xarxa aquests acords i l’impuls d’aquesta campanya a Premià de Dalt.
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