
 
Bon dia a totes! 
 
El manifest que us llegirem avui és un manifest que dóna veu a 
persones lgtbi del nostre municipi, persones que per poder ser hem 
hagut de fer un recorregut no normatiu i per això hem estat jutjades i 
discriminades en massa moments. 
 
El que exposem a continuació és una lluita ferma i diària però que 
avui 28 de juny de 2018 ens manifestem recordant els fets que van 
passar el 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, la revolta 
coneguda com a Stonewall, on es va denunciar per primera vegada 
públicament la vulneració de drets i la repressió social contra les 
persones LGTBI. 

Els feminismes blancs i les lluites LGTBI en alguns contextes 
europeus estan participant en una avançada colonialista i racista 
que dins d’aquest territori s’està perpetuant en contra de les 
persones migrants i racialitzades. Això ha d’acabar ja! 
 
Necessitem escoltar les demandes i les lluites de les feministes 
racialitzades, de les feministas que des d’altres parts del món 
adverteixen el caràcter universalista de moltes de les nostres 
consignes. Les lluites sexe/gènere i les lluites antiracistes no estan 
tan lluny una de l’altra, més aviat són intents des de diferents eixos 
d’opressió per visibilitzar la diversitat de la condició humana. 
Diversitat que necessita traduir-se en igual dret a ser diferents. 
 
Si nosaltres lluitem contra la patologització i el nostre dret a transitar 
i devanir en l’ampli espectre sexe-genèric, les migres i  les 
racialitzades lluiten en contra de la criminalització de les seves vides 
per part de la Llei d’Estrangeria i pel seu dret a la lliure circulació. 
 
 
Sense oblidar també que moltes persones es troben travessades 
pels dos eixos, el de sexe/gènere i el racialitzat i/o migrant. 
Aquestes veus són valuoses perquè ens tornen una lectura que no 
podem fer nosaltres des dels nostres llocs de privilegi. 
 
És urgent aprendre a escoltar i sentir! 
És urgent desactivar l’ego eurocèntric! 
És urgent canviar els nostres horitzons vitals! 



És urgent posar en valor la desacceleració i la pausa com a ètica 
vital! 
 
 
Som persones amb gèneres i orientacions diverses: lesbianes, 
gays, trans, bisexuals, intersexuals i identitats no-binàries. 

No ens oblidem i volem emfatitzar que la comunitat LGTBI també la 
conformen, sostenen i lideren persones migrades, racialitzades i 
treballadores del sexe: les nostres companyes. Travessades totes 
elles per violències opressores i racistes de diversa índole, a qui fan 
front, com la no llibertat de moviment o el no reconeixement dels 
seus drets laborals, que operen mitjançant la injusta existència i 
aplicació de la Llei d’Estrangeria i els sistemes de control migratori. 

Ens uneix a totes, tots, tothom, la ràbia, el dolor i les ganes i el 
desig de canviar-ho tot, per millorar-ho. 

Sobretot, demanem i reclamem poder desenvolupar-nos com a 
persones i viure en plena llibertat, garantint la igualtat d’oportunitats 
laborals i un servei públic de salut integral, especialitzat i dirigit a 
atendre i donar resposta a les nostres necessitats.  

Les nostres vides, pensaments i sentiments són valuosos. Pensem i 
repensem, des de la infància i durant tot el cicle vital, eixos 
d’opressió com l’eix sexe-gènere-raça que converteix les nostres 
corporalitats, i cossos racialitzats, en veritables camps de batalla i 
condiciona les nostres relacions i maneres d’estar en el món. 

Reflexionem sobre aquesta societat nostra, compartim desitjos 
d’equitat i bons tractes, tant en l’àmbit interpersonal com en 
l’institucional. 

Transgredim per ser, per ser nosaltres mateixes, per ser com 
vulguem i desitjem en cada etapa de la nostra vida. Els nostres 
processos vitals estan en continu canvi, creixement, revisió i 
evolució. 

Pedim i somniem amb un sistema sòcio-educatiu caracteritzat pel 
respecte, la flexibilitat, l’escolta activa i l’empatia. 



Advoquem per la transversalitat d’un conjunt de valors 
transfeministes, antiracistes i anticapitalistes. Que es constati i 
valori, d’una vegada per totes, la diversitat com una realitat 
enriquidora. 

Malgrat els avenços, en l’àmbit familiar som conscients que és més 
fàcil acceptar quan són les altres persones però quan es viu dins la 
família pot ser un shock. És una cosa que no esperem, amb la que 
no comptem, i aquestes expectatives que nosaltres, amb el coratge, 
canviem i transformem per ser un suport per a les nostres filles. 

Això en part és tan dur perquè pateixes la discriminació i el rebuig 
que pots patir i, com a família, pateixes. Això seria més fàcil si com 
a societat deixéssim de crear armaris, pressuposant que les 
persones som heterosexuals i que som cis-gènere. Així que estem 
avui aquí per donar la cara, perquè creixem com a persones, 
permetent-nos ser més diverses i construint una societat més lliure, 
on les persones siguem felices siguem com siguem. 

Des de Sant Quirze volem donar a conèixer que al poble dins l’espai 
Maria Mercè Marçal comptem amb el M’entens que qüestiona la 
cisheteronormativitat i dóna suport a les diversitats sexuals i de 
gèneres, és a dir, un espai de llibertat i acompanyament per 
qualsevol persona que se senti qüestionada així com també les 
seves famílies. 

Cal potenciar la cooperació de Sant Quirze amb les associacions i 
entitats del territori com Ca l’Enredus a Sabadell o LGTBI Terrassa 
per crear aliances a través de la mesa de feminismes i lgtbi del 
poble.  

Des d’aquí també exigim el desplegament de la Llei 11/2014 per 
garantir els drets de Lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i 
evitar-los situacions de discriminació i violència. D’aquesta manera 
assegurem que arreu del territori català es pugui viure la diversitat 
sexual i afectiva en plena llibertat. 

Volem donar especial importància a l’article 12 d’aquesta llei que fa 
referència a l’educació. És només a través de procesos educatius 



coeducatius treballats de forma transversal que aconseguirem una 
societat inclusiva on totes les persones puguin viure i sentir la seva 
identitat amb total llibertat i així com també estimar com i a qui es 
vulgui! 

 

 

 


