
MOCIÓ  PER  A  IMPULSAR  QUE  EL  28  DE  JUNY,  DIA  INTERNACIONAL  DE
L’ALLIBERAMENT  LGTBI,  DISPOSI  D’UN  CARRER  A  LA  CIUTAT  DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

El  dia  28  de  juny  es  commemora  de  forma internacional  el  Dia  de  l’Alliberament
LGTBI, un dia de celebració, d’alliberament i de reivindicacions de totes les persones
que no es senten heteronormatives en la seva identitat de gènere o orientació sexual.
Una  crida  d’aquest  col·lectiu  ampli  i  divers,  cap  a  la  construcció  d’una  societat
plenament tolerant, lliure i igualitària. 

La data del 28 de juny rememora els disturbis de 1969 a Stonewall (Nova York, Estats
Units), quan la comunitat LGTBI es va enfrontar, per primera vegada de forma clara i
contundent,  contra  un  sistema,  societat  i  estat  que  perseguia  a  qualsevol  mena
d’orientació o identitat sexual diferent a la heteronormativa. 

Per tant, aquesta data ens parla de la lluita per la llibertat i  la dignitat de totes les
persones. És una denúncia de les discriminacions i agressions que, malauradament,
encara  rep  el  col·lectiu  a  les  nostres  ciutats  i  pobles,  però  també  una  crida  a
l’expressió pública i festiva de la dignitat de qualsevol opció i dissidència de gènere,
sexual,  afectiva  o  relacional.  És  la  defensa  d’un  orgull  inclusiu,  de  la  dignitat
inalienable de totes les persones per exercir la seva llibertat personal. Una lluita que va
més enllà dels intents de comercialització i banalització de la commemoració del 28 de
juny,  dels últims anys.  Una data en la  qual  posar l’accent  en la memòria històrica
sobres les injustícies, discriminacions laborals, agressions, morts i presó de milers de
persones  durant  segles,  només  per  ser  qui  eren,  i  una  mirada  també  a  les
reivindicacions assolides des del propi moviment social, des de 1969 i fins avui. 

Donat que l’Hospitalet de Llobregat ha sigut un dels primers municipis de Catalunya en
abordar el tema de la llibertat sexual i la lluita contra l’assetjament i la LGTBIfòbia a
l’àmbit educatiu. 

Donat que l’Ajuntament ha expressat en nombroses ocasions el seu compromís amb
la lluita contra la LGTBIfòbia, en forma de moció o declaració institucional i la defensa
de les llibertats sexuals. 

Atès que el dia 28 de juny està inclòs dins l’agenda municipal de dies internacionals,
amb diferents activitats programades cada any des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i des d’entitats locals o nacionals. 

Atès  que  posar  en  marxa  l’acord  proposat  en  aquesta  moció,  suposaria  que
l’Hospitalet de Llobregat es convertís en la primera ciutat de Catalunya a dedicar un
carrer al 28 de juny, Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI.

Donat que el suport institucional, la visibilitat i l’afirmació en la lluita per aconseguir la
igualtat plena del col·lectiu LGTBI és clau per a la construcció d’un municipi i un veïnat
referent en la defensa de les llibertats sexuals i de gènere. 



El Ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups
polítics municipals ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Elevar a la comissió de nomenclàtor la proposta perquè el '28 de
juny, Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI' s'assigni a algun carrer, plaça o
espai de la ciutat. 

Mostrar el suport del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la proposta elevada a
la comissió del nomenclàtor, per part del grup municipal CUP-Poble Actiu, el
passat 16 d’abril de 2018, consistent en què L’Hospitalet de Llobregat tingui un
carrer,  via,  plaça  o  avinguda  anomenat  ‘28  de  juny,  dia  de  l’alliberament
LGTBI’.

SEGON.- Donar trasllat de l’acord del Ple a l’Observatori contra l’Homofòbia de
Barcelona,  als  grups  Bruixes  de  l’Hospitalet,  Feminisme  Revolucionari  de
l’Hospitalet  de Llobregat,  a l’Associació  Chrysallis,  a  l’Associació  de Pares i
Mares  de Gais  i  Lesbianes,  Bisexuals  i  Transsexuals (AMPGIL),  a  Famílies
LGBTI, a Casal Lambda i al moviment Crida LGBTI.


