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Avui, 28 de Juny, com cada any som aquí reivindicant els drets de totes, però 

en especial, d’aquelles que ens trobem immerses dins d’unes sigles LGTBI que 

ens classifiquen perquè el sistema necessita tenir-nos controlades. 

Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI, 

iniciades amb els fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels 

setanta a casa nostra, han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la 

conscienciació social i l’impuls d’un marc normatiu de protecció dels drets 

humans. 

El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions 

per ser qui som o per anar agafades de la mà.  

El dret que el nostre lloc de treball sigui un espai segur, sense que la nostra 

orientació sexual sigui motiu de discriminació.  

El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o 

en els espais d’oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i 

de la diversitat familiar. 

Tots aquests drets no són drets que hagin vingut donats a totes les persones.  

El col·lectiu LGBTI hem hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant 

al nostre país com arreu del món, i encara avui no estan plenament garantits ni 

reconeguts. 

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI a 

Catalunya, al mateix temps que ha permès atendre i acompanyar les persones 

que han vist vulnerats els seus drets a través del desplegament arreu del 

territori de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI. 

Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-

discriminació reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra 

qualsevol forma o acte de discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació 

sexual, la identitat o l’expressió de gènere de les persones. La futura llei trans* 

catalana, actualment en elaboració, ha de continuar el camí cap a la plena 

garantia d’aquests drets.  



Com més drets, més justícia, més democràcia. Els nous drets no resten altres 

drets assolits ni tampoc no esborren res ni ningú. 

Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima 

potència és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui 

dia davant els discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de 

l’extrema dreta dels drets assolits. Com va dir Judith Butler respecte d’aquests 

grups en l’acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya el 27 d’abril 

d’enguany: «Quina visió de nació és aquella que pot estar amenaçant a qui 

persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, la fi de les guerres, un futur 

sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense por?». 

Més que mai, les entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les 

persones a viure en llibertat, i treballarem per accelerar un canvi social que 

només serà possible si les polítiques LGBTI són feministes, i si totes aquestes 

polítiques són també transversals i interseccionals. 

Els drets de les persones LGBTI són part de la lluita compartida per la defensa 

del dret de totes les persones a ser persones i a viure lliures de discriminacions 

i de violències. Ja siguem persones cis, trans o no-binàries i sigui quina sigui la 

nostra identitat i orientació sexual, aquesta lluita ens ha d’interpel·lar sempre a 

totes, perquè els drets s’exerceixen i es garanteixen de manera col·lectiva. 

Tenim el repte de continuar impulsant polítiques LGTBI d’abast transversal, des 

del treball conjunt amb les administracions públiques i el món associatiu per 

generar les sinèrgies necessàries en la representació d’aquesta realitat social i 

lluita pel reconeixement dels drets. 

Malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda 

molt camí per recórrer en la lluita per la igualtat de drets de les persones 

LGTBI, les dades mostren que l'LGTBI-fòbia encara és present al nostre 

voltant. Des de l'octubre de l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per 

LGTBI-fòbia a Catalunya, i en el que portem d'any ja hi sumem 84, existint un 

augment significatiu de les agressions i una preocupant proliferació de 

discursos d’odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i fort que la llibertat 

d'expressar la pròpia sexualitat ha de ser plena, sense risc de patir cap tipus 

d'agressió ni marginació. 

Cal avançar de la mà de totes les administracions catalanes, en la formació 

específica de mestres i professorat en la diversitat i la realitat LGTBI, que 



permeti la creació d’espais segurs i de confiança per a tot l’alumnat. Cal que les 

escoles siguin espais segurs i on es coeduqui transversalment des dels primers 

anys. 

Per tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera 

transversal la cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema 

heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat binària del gènere 

i aparences o expressions de gènere úniques.  

Aquest és un manifest ferm i viu amb el que pretenem fer un clam a la 

importància de canviar un sistema que oprimeix i ens classifica segons uns 

privilegis. On el Patriarcat i el Capitalisme en són la base. És un clam a la 

sororitat entre totes! Perquè sobreviure no sigui una lluita diària per milions de 

persones que arreu del món veuen perillar la seva vida i se senten excloses de 

la societat a la qual pertanyen. 

Des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès volem reivindicar i defensar els 

drets de totes les persones, i avui en especial les del col·lectiu LGTBI i fem una 

crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen al seu 

abast en el nostre municipi, i demanem a tota la ciutadania que s’impliqui en la 

defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Perquè els drets del 

col·lectiu LGTBI són drets universals, els mateixos drets de qualsevol persona, 

és a dir, són Drets Humans. Només d’aquesta manera farem una societat més 

justa i lliure, on tota persona pugui ser qui vulgui ser i pugui estimar amb total 

llibertat. 

Cal estimar-nos més. Hem d’estimar a qui ve de fora i a qui és dins, 

estimar a qui és diferent i a qui pensa diferent. Ens hem de respectar més 

i estimar-nos més a nosaltres mateixes. Perquè l’amor té mil formes i mil 

colors. 

Sant Quirze vol ser un poble lliure de qualsevol fòbia però sobretot un poble 

que estima i deixa estimar. On l’amor és l’únic que importa! 

 


