MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS PER TAL DE DESPLEGAR L’ÀMBIT DE FORMACIÓ I EDUCACIÓ
DEL PLA MUNICIPAL LGTBI+ DE L’AJUNTAMENT DE REUS

El passat 17 de maig es va llegir el manifest contra l'LGBTIfòbia a la porta de
l’ajuntament de Reus, per fer visible el compromís de lluita contra l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia de l'Ajuntament i la ciutat de Reus, amb motiu de la celebració
del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.
Ara bé, la lluita contra l'LGBTIfòbia com passa amb totes les altres lluites ha d’anar
més enllà de la commemoració. És per aquest motiu, que l’any 2019 es va aprovar el
primer Pla Municipal de Polítiques LGTBI+ de la història de la ciutat de Reus. El
document recull la proposta de polítiques que s’implementin a la ciutat per combatre
les discriminacions per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere i doni resposta a
la reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI+. Entenem que la lectura del manifest es
va incloure com un acte que vol complir un dels objectius del pla "Garantir el
compromís del Consistori en el disseny, la planificació, la implementació, el seguiment
i la valoració de polítiques locals amb perspectiva de diversitat sexual i de gènere
garantint els drets del col·lectiu LGBTI+", "Visualitzar i reconèixer les aportacions del
col·lectiu LGBTI+" i "Celebració d'actes commemoratius i reivindicatius".
Aquest Pla també planteja altres objectius que constitueixen el marc d'actuació que ha
de guiar les polítiques municipals en aquest àmbit i també és l’eina amb les que s’han
de planificar els recursos de què ja disposa l’Ajuntament, com ara el Punt d'Atenció a
la Diversitat Sexual i la Taula Tècnica per atendre qualsevol dubte, demanda i/o
proposta de l'àmbit d'intervenció de polítiques de diversitat sexual i d’identitat de
gènere. Aquests espais, juntament amb altres més transversals com és el Consell
Educatiu de Ciutat amb les seves corresponents comissions de treball i el Consell
Municipal de Polítiques de Gènere han de ser cabdals per desplegar totalment el Pla
donat que ja estem a mig mandat i la seva duració és de 4 anys des que es va aprova
el 2019.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents
acords al Ple de l’Ajuntament de Reus:

PRIMER.- Prioritzar i executar d’acord amb unes dates concretes les següents accions
del Pla Municipal LGTBI+:
a) La formació interna a la plantilla municipal.
b) La formació als centres educatius i entitats.
c) La provisió de recursos pels centres educatius (tots els nivells per treballar
la diversitat sexual i de gènere) dins l’oferta de l’Àrea de Recursos
Educatius de l’Ajuntament de Reus.
SEGON.- Treballar les accions anteriors conjuntament amb el col·lectiu H2O Col·lectiu Gai, Lesbià, Bisexual i Transsexual (GLBT) del Camp i amb les entitats i
col·lectius que en cada moment treballin a la ciutat al voltant d'algun dels aspectes del
col·lectiu LGBTI.
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