
 

 

Manifest del dia LGTBI 2019 LFV 

Feliç Orgull !!! 

Des de Mirall volem mirar el món des d’unes ulleres violetes. 

Demà es celebra a Barcelona la Pride amb el lema “WE ARE FAMILY” i on es recorda la 

repressió policial vers les persones homosexuals que estaven reunides pacíficament al local 

“Stonewall” de la ciutat de Nova York, persones acostumades a batudes encobertes que 

sacsejaven de manera desmesurada al col·lectiu LGTBI només pel fet de ser diferents.  

En concret en aquella batuda va haver-hi molta, molta més violència de l’habitual. 

La resistència que va provocar aquella repressió, va causar que  l´Ajuntament ordenés posar fi 

a aquella sèrie de persecucions i va esdevenir una batalla guanyada pel col·lectiu LGTBI.  

Per aquest motiu, a les manifestacions de cada 28 de juny es commemora des de fa 50 anys 

tota aquesta lluita històrica, i es reivindica el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI a 

nivell internacional. 

Des de Mirall, volem que les Franqueses sigui un poble obert en aquest aspecte, en aquesta 

lluita de drets, convocant a tot el veïnat per cridar prou i reclamar que ser gai, lesbiana, 

bisexual o transsexual no és cap malaltia ni delicte. 

Volem lluitar per provocar grans avenços socials i canviar consciències.  

L´objectiu principal del nostre acte és el d´ajudar a donar veu i visibilitat a les reivindicacions del 

col·lectiu LGTBI al nostre municipi perquè hi ha d´altres realitats diferents del sexe binari 

establert des del heteropatriarcat de la nostra societat. 

I volem parlar del dia de l´Orgull, i no perquè no s´estigui orgullós de ser homosexual sinó 

perquè les persones que no ho som, no hem d’anar expressant que estem orgullosos de la 

nostra orientació ni de la nostra identitat de gènere. El col·lectiu LGTBI expressa que està 

orgullós de sobreviure en una societat que el discrimina sistemàticament. 

Volem visibilitzar i no relativitzar que encara que estem al 1er món, el col·lectiu LGTBI rep 

insults, aïllaments, discriminacions, agressions físiques i fins i tot sexuals, pateixen bulling....pel 

fet de pertànyer a aquest col·lectiu.  

Fer veure que al 1er món encara es donen aquestes situacions és fer veure que persisteix 

aquesta problemàtica i aquest fet ha de servir per canviar moltes coses. 

Pel fet de no declarar-se heterosexuals, pateixen moltes discriminacions que en algun moment 

pot posar en perill la seva vida.  



I sí, veïns i veïnes, és la realitat, un exemple d´aquesta realitat és el que pateixen el jovent del 

col·lectiu transsexual, amb la por de mostrar la seva identitat al món, perquè els hi resulta un 

problema i el problema no es que siguin així, el problema es que la societat fa que això sigui un 

motiu de rebuig. 

Un altre exemple de discriminació és el que pateixen les famílies del col·lectiu LGTBI, lema de 

la Pride 2019: “WE ARE FAMILY”, vol mostrar que encara queda molt a fer per a la seva 

normalització.  Una escola que no inclogui com a model familiar a dos pares i a dues mares és 

una escola que rebutja els fills i filles del col·lectiu i reivindiquem que el canvi esdevingui des de 

les bases. 

La realitat d´avui en dia és que les escoles encara tenen formularis que  pregunten pel nom del 

pare i de la mare, obrim un llibre de text i, quants exemples hi ha de nens que tenen dos pares, 

dues mares o una mare o pare sols?....pràcticament són inexistents, això fa que dintre de 

l´imaginari que construïm sobre els models de família, aquests siguin completament 

heteronormatius. 

Reivindiquem que és molt important presentar als nostres fills i filles models positius de totes 

les famílies, perquè quan es desenvolupin i siguin grans, puguin escollir lliurament. 

Per altra banda, en el tema de les adopcions també hi ha una greu desigualtat amb les famílies 

heterosexuals, ja que la realitat es que  l´Estat te convenis d´adopcions amb països que son 

LGTBI-fòbics impossibilitant l´adopció a l’estranger en cap lloc.  

És clar que la situació no és gens fàcil, però si hi ha alguna cosa que tenen les dificultats, es 

que uneixen.  

Per això aquest any 2019, en la setmana de celebració de la Pride, Les Franqueses ha de 

convertir-se en l´altaveu de les famílies LGTBI i de totes les diversitats sexuals i de gènere que 

existeixen. Un espai obert i divers on celebrar l´amor que es reivindica especialment amb el 

lema “WE ARE FAMILY”, i fer veure que no hi ha un únic model de família, que hi ha infinitat de 

variables que fan que cada família sigui única i especial i que totes elles són igualment vàlides.  

Aquí, a Les Franqueses, i en qualsevol lloc del món. 

Les Franqueses volem ser poble d´amor, de llibertat, de respecte i d´igualtat. 

 

Les Franqueses del Vallès, 28 de juny de 2019 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


