MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, DEMANANT
MESURES LOCALS I A NIVELL DE CATALUNYA PER FER FRONT AL BULLYING
LGTBI EN L’ÀMBIT EDUCATIU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 18 d'octubre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014 de 10
d'octubre, coneguda com a Llei contra la LGTBI+fòbia. Com moltes altres lleis
aprovades pel Parlament de Catalunya (passa el mateix amb moltes mocions
aprovades per aquest plenari), aquest Llei s’ha desenvolupat només en part. De
moment, l’article 12, que explica com s’ha de concretar la defensa de les persones
LGTBI en l’àmbit educatiu, no s’ha desenvolupat totalment.
Aquesta Llei, entén la coeducació com “l’acció educativa que potencia la igualtat real
d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.” I, d’acord amb aquest principi de
coeducació, afirma que “s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i afectiva, la identitat
de gènere i els diferents models de família siguin respectats en els diferents àmbits
educatius.”

-Atès que l'assetjament a nenes i adolescents LGBTI a Catalunya és una realitat que
ha estat relatada per diferents estudis del Casal Lambda i informes de l'Observatori
Contra l'Homofòbia.
-Atès que aquestes pràctiques d’assetjament es produeixen a molts centres educatius
del nostre país i també en els de la nostra ciutat.

-Atès que el punt 12.6 de l’articulat de la Llei diu que “S’ha de vetllar per la
conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin
situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En
aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb
un èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de
què poden ésser objecte les persones LGBTI en el medi escolar.”

Els grup de la CUP proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Instar la Generalitat a engegar de forma eficaç i urgent l'article 12 de la Llei
11/2014 de 10 d'octubre, Llei contra la LGTBI+fòbia, en totes les escoles de Catalunya
i, per tant, també a les de Alcover .

Segon. Facilitar la forma de denunciar els casos de bullying patits per nenes, nens i
adolescents d'aquest municipi, a partir de la informació a les diverses comunicats
educatives en coordinació amb el Departament d’Educació. Donar suport a les
víctimes a nivell de suport i d’atenció.

Tercer. Incloure, en els programes de formació que es desenvolupin a nivell municipal,
sempre que sigui possible, mesures de sensibilització i formació en forma de xerrades
i seminaris especialitzats sobre diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els
diferents models de família.
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