
A la Diada per l'Alliberament LGTBI celebrem el 37è aniversari dels fets 
de Stonewall. La matinada del 28 de juny de 1969 les persones LGTBI que es 
trobaven al bar Stonewall de Nova York van dir prou a la repressió i van resistir 
l'escorcoll que volia fer, un cop més la policia. Aquella nit, Trans, Bisexuals, 
Gais, Lesbianes i Intersexuals van guanyar el carrer i van defensar els drets i 
llibertats davant de les discriminacions que patien. 
 
La nit del 28 de juny de 1969 donava llum a la creació del moviment 
LGTBI contemporani. 
 
A Catalunya en els darrers anys de la dictadura es formà 
el MELH, predecessor del FAGC, en la lluita per la consecució de llibertats a casa 
nostra. 
 
L'any 1975 el MELH passa a convertir-se en el FAGC que seria el primer 
grup lgtbi organitzat a l'Estat Espanyol. 
 
L'any 1976 es crearia el Casal Lambda que enguany fa 40 anys d'història, tal 
i com ho va celebrar el FAGC, l'any passat. Els primers anys de la transició son 
moments de recuperació dels nostres drets amb la derogació de la Llei de 
Perillositat Social i l'organització de la primera manifestació per l'Alliberament 
LGTBI a Barcelona l'any 1977. 
 
Des del 1977, la CU28J ha sortit  tots els anys al carrer per fer valdre tots els 
nostres drets i llibertats i lluitar contra la norma sexual i el patriarcat 
Durant tots aquests anys hem lluitat de forma incessant contra tota mena de 
discriminació per raò d'orientació sexual i identitat o expressió de gènere. 
Treballant per fer possible el dret el propi cos i una sexualitat-afectivitat lliure 
de LGTBIfòbia i Serofòbia. 
 
Ripollet va ser el primer municipi català en demanar l'aprovació de la llei 
11/2014 i també ha estat pioner en la constitució d'una Regidoria específica en 
Polítiques LGTBI. Ripollet vol esdevenir una ciutat on la seva ciutadania pugui 
viure la seva diversitat efectivo-sexual de forma lliure i sense discriminacions, 
un petit racó del món on eradicar la Bifòbia, la Transfòbia i l'Homofòbia. 
 
Aquest 18 de juny de 2016, la CU28J sortirem al carrer per reivindicar que 
les plurisexualitats trenquen binarismes. Volem eradicar la Bifòbia i treballar 
contra les violències i estigmes que viuen les persones bisexuals . 
 
Cal trencar també amb l'invisibilització i la patologització que de forma intensa 
pateixen les persones Trans. Volem un món nou sense Heteropatriarcat i sense 
Lesbofòbia. 
 
A Catalunya ens hem dotat d'una llei contra la LGTBIfòbia pionera al món. Un 
potent marc jurídic que hauria de garantir tots els nostres drets, en tots els 
àmbits de la vida, tant privat com públic. Un instrument que cal desenvolupar 
per fer front a la xacra del bullying que viuen les nenes i adolescents els 
centres escolars del país . La llei obliga a intervenir en àmbits com l'esport on 
es viu de forma especial una gran violència contra les persones LGTBI. 



També és necessari treballar la nostra memòria històrica com a garantia contra 
l'oblit i la impunitat. 
 
Exigim polítiques contundents contra l'aïllament i marginació en 
què és troben les persones grans LGTBI que tenen el dret de poder viure la seva 
sexualitat de forma digna i plena. 
 
Els drets sexual i reproductius suposen un repte que cal potenciar per fer 
efectius tots els beneficis que la 
llei ens atorga en matèria de reproducció assistida, per a les dones lesbianes i 
bisexuals i el dret a accedir de forma fàcil i sense cap mena de discriminació a 
la reassignació de sexe per part de les persones Trans. 
 
Volem un canvi de paradigma en el tractament de la salut vers a les persones 
LGTBI. 
 
Cal que diguem no a l'estigma en el qual viuen les persones amb 
VIH/SIDA i eradicar la Serofòbia. 
 
Exigim la implementació immediata dels mecanismes sancionadors de la Llei 
que, a la vegada, han de ser l'instrument bàsic per fer front a les vulneracions 
de drets que patim i l'eina per combatre les violències per LGTBIfòbia 
 
Avui estem al carrer i no volem oblidar la terrible massacre 
per LGTBIfòbia d'Orlando, on 50 persones de la comunitat LGTBI van ser 
assassinades a l'atemptat més cruent de la nostra història. 
Volem expressar la nostra solidaritat vers els familiars i amigues de les 
víctimes. Rebutgem aquest horrorós crim d'odi i volem cridar molt alt que 
seguirem estimant com vulguem i sense por. 


