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Sant Cugat s'adhereix a la nova Llei de drets contra l'homofòbia
El ple ha aprovat aquest dilluns la moció del PSC que sol·licita
l'adhesió de la ciutat a la Llei de drets contra l'homofòbia
aprovada pel Parlament aquest mes. El text socialista ha rebut
els vots a favor de tots els partits tret del PP i el regidor no
adscrit, que s'hi han oposat per considerar la proposta fora de
lloc i que afavoreix un col·lectiu concret.

El Parlament va aprovar el passat 2 d'octubre la Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i
transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia amb els vots favorables de CDC,
ERC, el PSC, ICV-EUiA, C's i la CUP, els vots en contra del PP i els vots parcialment en contra d'UDC.
És una llei que a Sant Cugat ha motivat el vot a favor de la federació de CiU per, en boca de la tinenta
d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, 'no anar en contra d'una llei ja aprovada'. Igualment, Susanna Pellicer ha
demanat al PSC la retirada de la moció -precisament- per no debatre un tema ja aprovat al Parlament i abordat
també al plenari de Sant Cugat.
El requeriment ha rebut la negativa del regidor del PSC Pere Soler, que ha recordat que CiU s'ha fet 'un fart' de
portar al fòrum local qüestions ja aprovades al Parlament. El socialista ha remarcat que 'té molt sentit' debatre i
donar suport a la causa a Sant Cugat per ser una reivindicació sorgida de la societat civil.
Pere Soler: Això parteix d'una iniciativa ciutadana i té sentit que es porti a l'administració més propera
que són els ajuntaments. I no ens recriminin el tema. Mirin-se el melic vostès.
ICV-EUiA s'ha mostrat a favor del text i l'ha considerat 'imprescindible' per posar fi als recels socials encara
existents. La CUP pensa que és una victòria sobretot per a tots aquells que 's'han deixat la vida pel camí'.
El vot contrari ha arribat per part del regidor no adscrit, que ha lamentat 'la forta càrrega ideològica del text', i
també del PP, que titlla la proposta de fora de lloc. El seu portaveu, Jordi Carreras, considera que la proposta
és 'una ofensa'.
Jordi Carreras: A molts els agradarà el text però jo no el puc compartir. Si fos un text contra les
discriminacions en general... però específicament per això, no hi puc donar suport.
Els socialistes consideren que la nova normativa serà una eina jurídica per combatre la discriminació del
col·lectiu gai, lèsbic, transsexual i bisexual. El text destaca que la nova normativa garanteix els drets del
col·lectiu que en ocasions està sotmès 'a situacions de violència i discriminació per la seva orientació sexual'.
La llei aborda tots els àmbits, des del laboral al sanitari, passant per l'educatiu.
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