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Manifest en motiu del 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del col·lectiu 

LGTBI, que a proposta de l’associació Mataró LGTBI, acorden presentar les 

entitats membres del Consell municipal d’Igualtat, Feminisme i LGBTI en sessió 

extraordinària realitzada el dia 19 de maig de 2021.  
 
 
L’Orgull és alguna cosa que té a veure amb la rebel·lia enfront d’aquella vergonya que 
suposava per alguns i algunes tenir un fill o una filla del col·lectiu LGTBI. 
 
Ja han passat més de 50 anys des que, a Stonewall, vam trencar amb 
l’estigma de sentir-nos indignes i marginades per ser com som. En aquests 
52 anys no hem parat de sortir de l’armari de la por i la vergonya per 
visibilitzar-nos, per dir ‘aquí som i no hi ha res de dolent en nosaltres’. 
El col·lectiu LGTBI+ i la societat en general estem en deute amb les 
persones trans. Són elles les que han posat el cos i la cara al front de les 
revoltes: a Stonewall, a la primera manifestació per l’Orgull a Barcelona o 
fa uns dies a Colòmbia. 
  
Les dones lesbianes, les dones bisexuals i les dones trans hem d’ocupar el 
nostre espai dins el col·lectiu LGTBI i és hora de visibilitzar-nos i lluitar 
pels nostres drets. I fer-ho des d’un feminisme interseccional que impulsi 
una transformació social real per a totes. Sense vergonyes i sense por. Amb 
sororitat. Des del feminisme. 
 
Les dones i homes que estem als marges denunciem a diari aquesta societat 
patriarcal, cissexista i heterosexista que ens oprimeix, agredeix i discrimina 
per la nostra orientació sexual, identitat de gènere, estat serològic, 
corporalitat, capacitats, color de la pell, ètnia, accent o edat, augmentant el 
masclisme i la misogínia. 
 
I només des del feminisme podrem conquerir la igualtat, per a totes, totis i 
tots. Però el feminisme ha de ser trans-inclusiu o no serà. Un feminisme que 
no segregui entre les dones, ni entre les persones, no qüestioni identitats ni 
es cregui per sobre dels drets humans. 
 
Totes sabem que no existeix una única manera de ser dona, per tant, no 
podem consentir que ningú qüestioni ni la nostra sexualitat ni la nostra 
identitat. 
 
El col·lectiu LGTBI reivindiquem el nostre dret a ser qui som, a expressar 
el nostre gènere com ens vingui de gust, a viure les nostres relacions sexe 
afectives lliurement, a decidir si volem ser mares o no, a no ser discriminats 
per estar fora de la normativitat, a rebre l’atenció sanitària i 



 

l’acompanyament que ens cal, en definitiva, reivindiquem el dret a ser 
considerades i tractades com a ciutadanes de primera. 
 
No és just que, emparant-se en un feminisme arcaic, algunes dones i alguns 
partits polítics, vulguin lluitar exclusivament pels drets de les dones 
reconegudes com a tal el moment de néixer. El feminisme sempre ha estat 
una estratègia impulsada per dones diverses entre les que també ens trobem 
les dones lesbianes, bisexuals i trans. 
 
I si el feminisme es l’única resposta, la sororitat i la resiliència son el seu 
desenvolupament polític i la seva acció col·lectiva. 
D’això el col·lectiu LGTBI en sabem molt i ho hem demostrat incomptables 
vegades. L’última durant la duríssima crisi sanitària, econòmica i social que 
estem vivint amb la COVID-19. 
 
Hem superat la pèrdua d’éssers estimats, de llocs de treball, de drets, de 
dignitat, però aquí seguim, resistint i lluitant contra els discursos d’odi que 
pretenen treure’ns el poc que hem aconseguit durant aquests anys. 
 
Ens vam rebel·lar contra l’ordre establert fa 52 anys; l’estem guanyant la 
batalla mèdica a una pandèmia, la SIDA, que aquest any en farà 40 que ens 
persegueix; vam sortir al carrer per defensar el nostre dret al matrimoni; 
hem superat el rebuig de les nostres famílies i hem establert noves formes 
de crear famílies diverses; ens seguim enfrontant al discurs dels que creuen 
que tenim una malaltia; plantem cara a l’assetjament, a diari, a escoles i 
instituts, reapropiant-nos dels insults; ens hem reinventat davant les 
discriminacions laborals i hem creuat fronteres per viure la nostra vida en 
llibertat. 
 
Aquesta crisi ha fet pales que la violència intragènere és una realitat que 
s’ha d’abordar, que les persones LGTBI més joves han hagut de conviure 
amb famílies que no respecten la seva identitat de gènere o la seva 
orientació sexual i per aquest motiu han patit violències; que les dones 
lesbianes segueixen sent discriminades quan se les obliga a casar-se perquè 
totes dues, la mare gestant i la que no, puguin ser reconegudes legalment 
com a mares; que les persones migrades segueixen sent permanentment 
excloses del sistema, sobretot si es troben en situació irregular o si son 
sol·licitants d’asil; que l’accés a les hormones i tractaments mèdics per a les 
persones trans i les persones seropositives s’han vist suspesos durant 
períodes intermitents; i que molts de nosaltres hem estat re-estigmatitzats 
per un sistema que ens jutja i ens violenta. 
 
L’extrema dreta ha arribat a les nostres institucions i pretén impregnar amb 
el seu discurs d’odi la forma de fer política. No podem caure en el parany! 
Els drets de les persones trans no poden ser utilitzats com a instrument de 
confrontació dins del feminisme ni dintre del propi col·lectiu LGTBI. Els hi 
devem moltíssim. 



 

 
És hora que l’activisme i la política vagin de la ma per aconseguir una Llei 
que ens empari, protegeixi i serveixi com a escut enfront d’aquestos 
discursos d’odi. 
 
Vam aconseguir molts avenços en drets per les persones trans amb la Llei 
3/2007, però han passat 14 anys i és hora de reconèixer, ampliar i garantir 
els seus drets.  
 
Recordem que més del 80% de les dones trans no tenen accés al mercat 
laboral sent abocades, moltes d’elles, a la prostitució i a situacions de 
màxima vulnerabilitat; que els homes trans també poden ser gestants i que, 
per tant, se’ls ha de garantir l’accés als serveis de reproducció i obstetrícia; 
que segons els Principis de Yogyakarta, la identitat de gènere és 
l’experiència interna i individual que té cada persona i, com a tal, és 
reconeguda per l’Alt Comissionat dels Drets Humans; i que el lliure 
desenvolupament de la personalitat està recollit a l’article 10 de la 
Constitució Espanyola. 
 
Exigim doncs treballar plegades, entitats i partits polítics, per aconseguir 
una Llei Integral per a les persones trans i d’igualtat social i no 
discriminació per totes les persones del col·lectiu LGTBI d’àmbit estatal.  
 
Un pacte social és possible, però recordem que els Drets Humans no es 
negocien.  
 
La futura Llei ha de garantir plenament els nostres drets. Amb aquesta 
garantia evitarem vetos parentals en educació a la diversitat, traient de 
l’escola la intolerància i la invisibilitat; aconseguirem la lliure 
autodeterminació de gènere, despatologitzant, aleshores, les realitats trans; 
protegirem a les nostres famílies i se sancionaran de manera efectiva els 
discursos i delictes d’odi; i equipararem i dignificarem els drets de totes les 
persones del col·lectiu independentment de la Comunitat Autònoma on 
visquin. 
 
Allò personal és polític i la política és compromís amb la ciutadania que 
representa. És hora de que ens comprometem a TRANSformar la societat. 
 
 
 
 
Amb sororitat. 
Amb feminisme. 
Amb orgull. 
 
 
 


