
 

Dia de l’Orgull LGBTI 
 
Som aquí, per recordar el que va passar al bar Stonewall Inn de la ciutat de NovaYork 
fa 51 anys. 
 
No podem oblidar que el registre de l’Stonewall Inn, tenia un component racista, ja 
que era un bar freqüentat per la comunitat negra i hispana. 
 
Cansades de persecucions policials, dones trans* amb gays i lesbianes, van sortir al 
carrer en manifestació per dir prou. 
Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat. 
 
Ho van fer aquelles que eren al límit per no dir del tot de l’exclusió social. Ho van fer 
sense por i van dir prou. 
Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat. 
 
Ara ens enfrontem a l’aparició de manifestos suposadament feministes que exclouen a 
les dones trans i ignoren als homes trans, perquè trenquem les estadístiques? Sí ho fem. 
Perquè com va dir: 
 
Angela Davis: 
Qualsevol feminisme que privilegiï qui ja té privilegis serà irrellevant per a les 
dones pobres, les precaritzades, les dones de color, les trans, les dones trans 
racialitzades. 
 
Exigim que s’aprovi una llei d’àmbit estatal que empari a les persones dels col·lectius 
LGBTI i que reconegui l’autodeterminació de gènere. No necessitem el permís de ningú 
per ser. Som i diem prou. 
Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat. 
 
Exigim una llei de reproducció humana assistida que no faci diferència a l’hora de rebre-
la. Que no diferenciï a les dones per la seva orientació sexual i que reconegui als homes 
trans amb capacitat gestant a rebre-la. 
Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat. 
 
Estem aquí, perquè volem fer sentir la nostra veu. La de totes aquelles persones que per 
la nostra condició de gènere, ètnia o orientació sexual, sentim que la societat ens exclou. 
Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat. 
Volem viure amb ORGULL, siguem com siguem i estimem com estimem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 de juny 2020, dia de l’Orgull LGBTI, Sabadell. 
 

Lectures del manifest: pl del Pi / pl de la Creu de Barberà a les 12h 


