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El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui
som o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball
sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació.
El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o en els
espais d’oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat
familiar per part de les administracions i del conjunt de la societat. Tots aquests drets
no són drets que hagin vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGBTI han
hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu del
món, i encara avui no estan plenament garantits. Malgrat la legislació ha avançat, 76
països encara penalitzen les persones LGBT i 13 països contemplen la pena de mort
envers el col·lectiu LGTBI.
Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI, iniciades amb la
revolta de Stonewall l’any 1969 a Nova York i la primera manifestació de l’orgull gay a
Barcelona de 1977, el primer acte de visibilitat del col·lectiu LGBTI a l’estat espanyol,
han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i l’impuls
d’un marc normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar
polítiques públiques LGBTI a Catalunya, així com el marc normatiu de referència.
Fer valdre les lleis en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima contundència és
una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant l’augment
dels discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels
drets assolits. A Santa Coloma de Gramenet tornarem a dir tantes vegades com faci
falta «No passaran!». Més que mai, les entitats i els poders públics defensarem el dret
de les persones a viure en llibertat.
Els drets de les persones LGBTI són part de la lluita compartida per la defensa del dret
de totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja siguem
persones homosexuals, lesbianes, trans, intersexuals, sigui quina sigui la nostra

orientació sexual, aquesta lluita ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets
s’exerceixen i es garanteixen de manera col·lectiva.
Per aquests motius, des de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet alcem la nostra veu
per a reivindicar els drets del col·lectiu LGBTI, des de el protagonisme de les entitats de
referència, com és Entenem Santa Coloma LGTBI i del conjunt de la ciutadania. Des de
Santa Coloma de Gramenet treballem per a que la diversitat no esdevingui en discursos
d’odi, discriminacions i agressions LGBTIfòbiques, sinó en el reconeixement de la
pluralitat i en la conquesta de drets i llibertats de les persones LGBTI.
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