
                      

 

 

 

 

 

 

 

EN JOSEP CRESPO  FERRER PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC- 
COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE DÉNIA A L'EMPARA DEL QUE 
ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL 
DECRET 2568/1986 D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC 
DE LES ENTITATS LOCALS, PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA 
SEGÜENT           
                                                       
 

MOCIÓ 

El Dia Internacional de l'Orgull LGBT, també conegut com Dia de l'Orgull Gai o 
simplement Orgull Gai (en anglés, gay pride) és una sèrie d'esdeveniments que 
cada any els col·lectius homosexuals i transexuals celebren de forma pública per a 
instar a la tolerància i la igualtat dels gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. Tal 
festa té lloc el 28 de juny, hi ha celebracions al voltant d'aquest dia i és comú 
desplaçar-la al primer dissabte anterior o posterior al 28 de juny, data en què es 
commemoren els disturbis de Stonewall (Nova York, Estats Units) de 1969, que 
marquen l'inici del moviment d’alliberament homosexual. En alguns països la data 
original pot canviar en cas de coincidència amb altres esdeveniments locals 
d'importància (esdeveniments massius o eleccions polítiques) o bé commemorar 
altres efemèrides locals d'esdeveniments per a els homosexuals.  

En l'actualitat, una vegada superades les lleis que penalitzen les pràctiques 
homosexuals a molts països del món, es reivindica la despenalització a la resta 
del món i d’altres assumptes en els quals hi ha discriminació contra els 
homosexuals, com la legalització del matrimoni homosexual o l'establiment de les 
famílies homoparentals (adopció de fills per homosexuals), a més de denunciar 
l’homofòbia encara existent. 

La noció bàsica de l’«orgull gai» és que cap persona, en tant que individu d’una 
societat moderna com la nostra, ha d’avergonyir-se del que és, qualsevulla que 
siga la seua orientació sexual. 

Cal cridar ben alt. La LGTBfòbia, l'odi i menyspreu cap a lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals mata, i ho fa de moltes maneres. No només empunyant 
armes, també ocasionant i facilitant entre nosaltres diversos problemes de salut. 
La prevenció del VIH és impossible en un entorn LGTBfòbic que no permet parlar 
de salut sexual, que no permet parlar de relacions afectives i sexuals entre 
persones del mateix sexe, que estigmatitza, discrimina i margina les persones que 
viuen amb el VIH. 
 
La LGTBfòbia és perjudicial per a la nostra salut perquè també en molts casos ha 
portat i encara porta a joves i no tan joves a cometre suïcidi perquè no troben altra 
eixida al patiment que els causa, perquè senten que les seues vides no tenen 
sentit. Els índexs de suïcidi en el col·lectiu LGTB doblen, i fins i tot tripliquen, el 
d'altres col·lectius en risc d'exclusió social. Reclamem al Govern Central, a la 
Generalitat i als ajuntaments valencians que treballen més activament perquè la 



                      

 

 

 

 

 

 

 

vida i els drets de les persones LGTB es respecten, promovent el reconeixement 
legal dels seus drets civils i que es faça realitat el seu dret a la salut. 
 
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també 
han de treballar per a la seua promoció i comprometre’s a no donar ni un pas 
enrere. En drets, només cap l’avanç. Per això, també volem recordar que el dret al 
matrimoni igualitari, aprovat el 2005, és una de les millors eines de lluita contra la 
LGTBfòbia. Un instrument que ha atorgat dignitat, seguretat, protecció i 
autoconfiança a milers de persones i a les seues famílies. 
 
El 28 de juny és el dia internacional de l'Orgull LGTB, i ha de servir per reclamar, 
doncs, la fi de tota discriminació per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere i 
per reconèixer que la igualtat legal és el mecanisme més eficaç per combatre-la. 
Ens comprometem a seguir avançant. La lluita contra la LGTBfòbia és la lluita de 
totes i tots, és la nostra lluita. 

Per tot açò, presentem la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

1. L'Ajuntament de Dénia se solidaritza amb totes les persones lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals perseguides arreu del món i insta a implementar mesures per a 
garantir els seus drets. 
 
2. L'Ajuntament de Dénia penjarà la bandera del moviment LGTB, la bandera multicolor, 
en un lloc visible de la institució per mostrar la seua solidaritat. 
 
3. L'Ajuntament de Dénia comunicarà aquesta declaració a les principals associacions 
LGTB valencianes i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. 
 
 
 

En el municipi de Dénia  a 15 de maig de 2013 
 
 
SIGNAT 
 
JOSEP CRESPO I FERRER 


