DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA
INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI+

Com cada 28 de juny, se celebra arreu del món el Dia Internacional de l'Orgull i
l'Alliberament LGTBI+.
Una jornada reivindicativa per commemorar els fets d'Stonewall, la rebel·lió que va
esclatar a la ciutat de Nova York per plantar cara a tota la violència històrica i
institucional patida, liderada per dones trans racialitzades, que va suposar l'inici del
moviment LGTBI+ i la lluita per la conquesta dels drets de lesbianes, persones trans*,
bisexuals, gais i altres manifestacions de la diversitat sexual i de gènere.
Encara que manquin d’estàtues i símbols que les representin, per a nosaltres són
heroïnes i referents històriques que marquen els passos a continuar seguint en el
present.
Enguany, a més, farà 45 anys de la considerada primera manifestació LGTBI+ dels
Països Catalans, a Barcelona, que va acabar amb una dura repressió policial contra
les manifestants. I des de l'Hospitalet volem reivindicar que aquesta lluita segueix ben
viva.
Les persones LGTBI+ continuem rebent, dia a dia, agressions i discriminacions pel sol
fet de ser qui som, d'existir. Tot i els avenços legislatius i el reconeixement legal
d'alguns dels nostres drets, com pot ser la legalització del matrimoni homosexual en
30 països, seguim molt lluny de poder viure plenament lliures, i per això hem de
continuar treballant per un món de tolerància absoluta, llibertat i igualtat.
Per, tot i això, malgrat l'amenaça de l'extrema dreta, els discursos d'odi i els molts
exemples de discriminació, encara lluitem per superar els obstacles que sovint ens
col·loquen en una posició de precarietat i vulnerabilitat.
En aquest sentit, el Dia internacional de l'Orgull LGTBI+ es configura com una data per
a sortir al carrer no només a celebrar, sinó a denunciar que malauradament les
discriminacions cap al nostre col·lectiu encara formen part del nostre dia a dia.
Amb aquest esperit de reivindicació i lluita, posem de manifest que la diversitat sexual
i de gènere és una realitat, de la qual estem orgulloses.
Per tot l'anterior, des de l'Hospitalet ens refermem en el nostre compromís de
continuar en la promoció d'actituds i de polítiques que afavoreixin la conscienciació
social per a un efectiu canvi de mentalitat que eradiqui les actituds LGTBI fòbiques i el
rebuig a aquestes, teixint i aconseguint perquè s'adoptin les mesures necessàries

per assegurar la igualtat efectiva de totes les persones LGTBI+, com a element
essencial de la bona convivència pel progrés i el desenvolupament social. Però
sobretot des de la nostra ciutat celebrem que lluitem volem viure amb molt d'orgull i
llibertat.
Des de l'Hospitalet ens sentim lliures, combatives i orgulloses!

