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Luís Pérez Barral, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego no concello de Ribeira,
presento ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte moción:
MOCIÓN DOS DEREITOS DAS PERSOAS LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS,
BISEXUAIS E INTERSEXUAIS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O vindeiro 28 de xuño é o Día Internacional polos dereitos das persoas lesbianas, gais,
bisexuais, transexusias e intersexuais, un día que ten que servir para demandar unha maior
atención sobre a necesidade de traballar contra a discriminación e de facer visíbel unha
realidade plural que moitas veces non existe por ser invisibilizada social e politicamente.
Cómpre, neste sentido, que a institución municipal desenvolva un labor neste sentido e
planifique accións e actividades ao longo de todo o ano, o que non colide co feito de facer
patente, de maneira moi especial arredor desta data, o compromiso das institucións públicas
para coas reivindicacións da comunidade LGTBI.
Este mesmo ano, o Parlamento de Galiza aprobou a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galiza, unha lei que o BNG apoiou, compremeténdose a afondar nela e a
vixilar o seu cumprimento. O BNG é consciente de que esta é unha cuestión a medio e longo
prazo, unha cuestión que require un maior apoio social e institucional ao movemento LGBTI
nun contexto de desigualdade e discriminación.
Por iso o grupo municipal do BNG solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
ACORDO
1. Que o Concello de Ribeira estableza un plan de educación afectivo-sexual
dirixido aos centros de ensino do municipio que sirva para normalizar a
diversidade sxual e contribúa á eliminación de prexuízos existentes.
2. Que a Corporación Municipal ribeirense realice unha declaración institucional
consensuada co resto dos grupos rexeitando calquera tipo de violencia ou
discriminación por motivo sexual e defensa da diversidade e liberdade sexual das
persoas.

3. Instar á Xunta de Galiza a que, de xeito urxente, acometa a plena aplicación e
desenvolvemento da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galiza,
en particular:
a) Dotar o Servizo de apoio e mediación LGTBI, en particular a posta en
marcha da liña de atención telefónica permanente ou calquera outra medida
análoga para atender todos os casos de consulta, asesoramento ou denuncia de
calquera

tipo

de

agresión

neste

ámbito.

b) Estabelecer as medidas precisas para garantir que a consellaría competente
en materia de cultura impulse e apoie as producións culturais que inclúan a
realidade LGTBI e potencie referentes positivos da homosexualidade,
bisexualidade,

transexualidade

e

intersexualidade

c) Implantar mecanismos efectivos de colaboración para garantir a
implicación de todos os poderes públicos.
4. Colaborar coa Xunta de Galiza na aplicación efectiva da Lei 2/2014, do 14 de
abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galiza, así como coas asociacións, organizacións,
colectivos e entidades, para garantir que a práctica deportiva e de actividade
física en Galiza se desenvolva en termos de igualdade e sen ningunha
discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero.

Luís Pérez Barral

Ribeira, xuño de 2014

