
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT 

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 16/02/2017, primera 
convocatòria, ha pres, per unanimitat, el següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de 
l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A QUÈ L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT S’ADHEREIXI A 
LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI, POBLES I CIUTATS PER LA DIVERSITAT AFECTIVA, 
SEXUAL I DE GÈNERE. 
 
El Ple d'Arenys de Munt reunit el 30 de juny de 2016 va aprovar per unanimitat declarar la nostra 
vila respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva orientació i/o identitat 
sexual. D'aquest manera, entre altres acords, Arenys de Munt se sumava a l'impuls de la 
proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de 
l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia. 
 
Així el nostre poble va manifestar la voluntat de donar el nostre suport divulgant els continguts de 
la proposició de Llei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els 
equipaments municipals.  
 
Vam acordar instar les escoles del poble a treballar per explicar de forma objectiva, clara i sense 
prejudicis la diversitat sexual i ens vam proposar garantir que als espais municipals per a joves 
es treballi per a la normalització del fet LGTB i que s’hi millorin o es puguin crear els protocols 
d’acollida a adolescents i joves lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
 
Poc temps després que Arenys de Munt mostrés el seu respecte per la diversitat sexual, en 
aquest termes, es va crear la Xarxa de Municipis LGTBI com a eina que precisament ajuda al 
desplegament de la llei pels drets de les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i 
intersexuals que havia aprovat el Parlament català l’any 2014.  
 
L'adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI, tal com ho han fet altres municipis com Mataró, 
Granollers, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Terrassa, Berga, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, 
Sitges o Gavà, suposa refermar el compromís permanent i actiu d'Arenys de Munt i contribueix a 
què aquesta voluntat es desplegui efectivament en la lluita contra les discriminacions per raó 
d’orientació sexual i identitat de gènere en general. 
 
Per avançar cap a un país respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones LGTBI 
es mostrin tal com són, sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la discriminació 
per motiu d’orientació sexual i identitat tingui tolerància zero. 
 
 
 
 
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Arenys de Munt a la Xarxa de Municipis LGTBI 
(pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere). 



 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT 

_____ 

 
Segon.- Refermar el compromís d'Arenys de Munt en avançar cap a un país respectuós i divers 
on la normalitat social faci que les persones LGTBI es mostrin tal com són, sense por i amb la 
plena acceptació del seus drets. 
 
Tercer.- Comprometre'ns a posar en comú amb els municipis de l’entorn “tolerància zero” totes 
aquelles accions i polítiques que l'Ajuntament d'Arenys de Munt realitzi en rebuig a qualsevol 
acte homòfob que succeeixi en el municipi.” 


