
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP), EN NOM DEL COL·LECTIU GLBT H2O I EL COL ·LECTIU 

BROT BORD, PELS DRETS DE LES PERSONES LGBTI 
 
 

Segons l'informe de l'Observatori Contra l'Homofòbia, basat en informes de la Fiscalia 
contra Delictes d’Odi i Discriminació, a la Comunitat Autònoma de Catalunya es 
produeixen més de 380 denúncies per GLTBfòbia a l'any. Aquestes agressions es 
produeixen principalment a l'espai públic, on les persones LGBTI pateixen una 
especial discriminació i vulneració dels seus drets fonamentals. 
 
Especialment greus són els casos de bulling a les escoles i instituts. Segons informes 
realitzats en diverses comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, -com els realitzats 
pel Defensor del Pueblo (2000, 2006), el del Centro de Estudios Reina Sofía (2005) i el 
de l’equip de Generelo y Pichardo (2005, 2007)-, un 30% dels i les alumnes han dut a 
terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra els seus companyes i companyes 
gais i lesbianes. 
 
Fins a un 15% reconeix haver actuat de forma violenta i un 3% ha participat en 
pallisses contra els i les joves homosexuals. Un 13,4% manifesta que es correcte 
tractar amb menyspreu a les persones LGBTI. 
 
Un 65% dels nois exclusivament homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 
20% cops i un 10% arriba a l'extrem d'haver patit pallisses, amb el que l'orientació 
sexual es mostra com un factor de risc per patir assetjament escolar ja que és almenys 
tres vegades superior a les dades mostrades pels companys i companyes 
heterosexuals.  
 
A més, un de cada tres escolars que pateixen assetjament per part dels seus 
companys a causa de la seva condició homosexual, pateixen en silenci aquestes 
agressions. En el cas de les noies els percentatges baixen gairebé a la meitat en els 
fenòmens més greus, encara que són similars a comentaris i burles. 
 
Les conductes d'assetjament no són fàcilment identificables, i sovint passen 
desapercebudes per al professorat. J.M. Avilés en l'informe Monbushō (1994), conclou 
que el 50,6% dels pares i mares desconeix que els seus fills i filles pateixen 
assetjament escolar.  
 
El professorat tampoc s'assabenta de la incidència d'aquest assetjament escolar 
intimidador (Byrne, 1994; Monbushō, 1994; Defensor del Poble, 1999) i no sap com 
afrontar-ho. Si ja de per si el/la adolescent que esta patint bullying no sol denunciar la 
seva situació de maltractament per vergonya o por a represàlies, molt menys encara si 
aquest assetjament es produeix per ser homosexual o semblar-ho. Això suposaria una 



"sortida de l'armari" forçada o ajudaria a estendre el rumor. Adolescents LGBTI 
pateixen el seu maltractament submergits en un doble silenci. Hi ha estudis que 
demostren que tan sols un escàs 16% d'adolescents que han patit bullying homofòbic 
han manifestat per què estaven sent víctimes d'assetjament escolar. 
 
Davant d’aquesta greu i estructural situació, el passat 9 de maig de 2013 es va 
registrar al Parlament de Catalunya la proposició de llei "PELS DRETS DE LES 
PERSONES GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS I BISEXUALS I PER L' 
ERADICACIÓ DE LA LESBOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I L’HOMOFÒBIA", llei 
elaborada i aprovada al 2010 pel Consell Nacional GLTB de Catalunya, i que pretén 
posar fi a la impunitat LGBTIfoba. 
 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus, en nom del Brot Bord i el Col·lectiu GLBT H2O, proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS, així com que aquests es compleixin: 

Primer.- Rebutjar tota forma d'homofòbia i transfòbia. L'homofòbia i la transfòbia són  
una patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències  i 
implicacions destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i 
malmeten la convivència a la nostra ciutat. Declarar Reus ciutat lliure d’homofòbia i 
transfòbia. 
 
Segon.- Instar al Parlament de Catalunya a aprovar aquesta llei, en els termes 
acordats per les entitats LGBTI de Catalunya, amb la demanda expressa que aquesta 
llei contingui un Regim d'infraccions i que reconegui un òrgan sancionador dependent 
del Parlament de Catalunya. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots 
els grups parlamentaris del Parlament, al col·lectiu GLBT H2O i al col·lectiu Brot Bord. 
 
Quart.- Donar suport a la manifestació que es realitzarà el proper dijous 26 de juny a 
les 7 del vespre a Tarragona, en motiu del Dia Internacional per l’Alliberament Lèsbic, 
Gai, Bisexual, Transexual i Intersexual, que promou la Comissió Unitària 28 de Juny. 
 
 
 

Reus, 10 de juny de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Vidal Caballé 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 

 
 


