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nota del director

El temps passa molt de pressa i el món canvia a un

També trobareu escrits els sentiments de joves LGTB

ritme vertiginós. La revista República Gramenet

que es veuen pressionats pel seu entorn. Per

d'aquest estiu és un exemple de com les vivències

descomptat, també podeu actualitzar-vos amb la

en aquest context de liquiditat condicionen tan

nostra activitat política, especialment la feina del Grup

fortament la consciència i la reflexió.

Municipal i del grup de Republicanes Rebels o de la
secció local en termes d'Antirepressió.

Us convido a llegir aquesta revista on trobareu
escrits molt personals dels nostres militants, amics i

Esperem que aquesta edició us acompanyi a l'inici de

col·laboradors. Doneu un cop d'ull a les vivències

l'estiu, que sens dubte és i serà especial per les

de persones que van arribar a Catalunya fa

circumstàncies que vivim.

temps, que estimen el país com seu i que lluiten
per superar les barreres i millorar les condicions de
les seves comunitats.

Alejandro Román Gómez-Mansilla
DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓ
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Treballem per
enfortir el
projecte
republicà
PER SAM NÚÑEZ I AMELA
PORTAVEU ERC GRAMENET
@SAM08921

Ara fa dos anys que Esquerra Republicana va
assolir una de les fites més importants que s'han
plantejat els darrers temps a la ciutat, aconseguir
grup municipal propi a l'Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet.
Vaig tenir l'oportunitat de liderar aquesta empresa i
gràcies a la feina de molta gent es van aconseguir
els objectius amb escreix, la presència de 3 regidors
ho demostra, però sobretot ho demostra la feina que
s'ha fet des del grup municipal, impulsant mesures
per fer de Gramenet una ciutat millor, més justa i
més habitable amb una mirada republicana, fresca i
innovadora davant de l'immobilisme del govern del
PSC del “ja ho estem fent”.
Ara és el moment de tornar a acumular forces per
afrontar el següent embat i aconseguir enfortir el
projecte d'Esquerra Republicana a Santa Coloma de
Gramenet l'any 2023. Cal reforçar-lo en molts fronts
per

fer

d'Esquerra

Gramenet

una

eina

de

transformació de la ciutat, una eina que reflecteixi
la realitat dels nostres barris i la diversitat dels
nostres veïns i veïnes.
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Cal obrir els braços i trobar les complicitats

Gràcies a aquest lideratge hem estat capaços de

necessàries per ser capaços de representar al

fer créixer el Grup Republicà a Madrid i hem

nombre més gran de colomencs i colomenques.

aconseguit per primera vegada una diputada
Colomenca al Parlament de Catalunya, l'Ana

Esquerra Republicana és l'alternativa al govern

Balsera.

del PSC a Santa Coloma de Gramenet, ja que
hem

demostrat

progressista,

ser

una

feminista

i

força

socialista,

d'esquerres

Esquerra Republicana també té la capacitat de

amb

liderar moltes lluites a la ciutat com la lluita

capacitat de proposta i amb capacitat de gestió,

contra el canvi climàtic fomentant accions per

accelerant les millores que el govern demostra no

fer una ciutat més resilient i augmentar el verd

tenir gaire pressa per executar.

urbà i sobretot tenim la capacitat de representar

Capacitat reforçada pel nou govern de la

a colomenques i colomencs de tots els orígens,

Generalitat de Catalunya encapçalat pel Molt

ciutadans

honorable President Sr. Pere Aragonès.

representació

que

no

política

tenen
municipal,

actualment
als

que

nosaltres no només volem representar sinó que
Esquerra

Republicana

l'independentisme

a

és
la

el

referent

ciutat,

des

de

volem empoderar, ningú millor que ells i elles

del

mateixes poden fer servir l'eina d'Esquerra

Referèndum d'autodeterminació del 2017 hem

Republicana per fer una ciutat millor, una ciutat

liderat la lluita per l'autodeterminació, l'amnistia i

de tothom i per tothom.

la llibertat de Catalunya des del carrer i les
institucions.

#REPUBLICAGRAMENET
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Aquesta setmana s'han aprovat els indults
als
presos
i
preses
polítics
independentistes condemnats pels fets de
l'1 d'octubre. Des de la secció local d'ERC
Gramenet rebem amb satisfacció aquesta
notícia, en tant que els permet trobar-se
amb els seus familiars en llibertat i, a més
continuar fent el que més els hi agrada:
ser al costat de la gent.
No obstant això, també creiem que els
indults no són la solució definitiva a la
repressió de l'Estat espanyol. En primer
lloc, perquè no despleguen els seus
efectes
sobre
els
més
de
3.000
represaliats que formen part de la causa
general contra l'independentisme. I, en
segon lloc, perquè no protegeixen les
persones exiliades que, en tenir ordres de
detenció nacionals, si trepitgessin l'Estat
serien detinguts.
D'altra banda, també sabem que si el
govern de l'Estat ha aprovat els indults,
no ha estat per voluntat pròpia, sinó pels
advertiments d'instàncies europees i
internacionals, que ja s'han posicionat i
han demanat la llibertat dels polítics
condemnats.
Això
demostra
que
l'independentisme ha sabut traslladar allà
on ha estat possible un missatge molt clar:
Espanya no és un Estat democràtic.
A Esquerra Gramenet també tenim clar
que la via per acabar amb la repressió de
l'Estat
implica
fer
efectius
dos
mecanismes: l'amnistia, com a solució
col·lectiva, que finalitzin totes les causes
judicials obertes contra els represaliats
independentistes i l'autodeterminació, que
permeti al poble de Catalunya decidir
sobre el seu futur.

Indults
PER NOEMI EGEA LOPEZ
SECRETARIA D'ORGANITZACIÓ
D'ERC GRAMENET
@NOEMI_EGEA

A banda, també és important acabar amb
la Llei Mordassa, reformar el Codi Penal i
donar resposta a la repressió econòmica
que està aplicant el Tribunal de Comptes
sobre
alguns
representants
polítics.
Seguirem dempeus, fins a la llibertat!
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Vaig

incorporar-me

tard

a

això

del

sindicalisme, doncs ja rondava els 30 anys,
però no amb menys ganes. Al poc temps ja
formava part del comitè d’empresa de la
multinacional on treballava i no massa
després començava a assessorar a la seu
local del sindicat. Després de passar per
diferents càrrecs dins del sindicat em vaig
adonar que per ser un bon sindicalista
(suposo que igual que per ser un bon polític)
no has de saber massa de lleis i de convenis,
només has de ser honest, treballador i pensar
en el bé comú.
El meu primer contacte amb ERC va ser per
les eleccions imposades per Mariano Rajoy el
2017 (vaig fer d’apoderat), crec que va ser
“amor a primera vista” perquè ERC ho conté
tot, són d’esquerres, són republicans i a més
són de casa, de Catalunya.

Sindicalisme i
República

Com el partit està vertebrat en sectorials,
com és normal, vaig acabar formant part de
la sectorial Fòrum Sindical, la qual es una
barreja

de

sindicalistes

de

diferents

organitzacions, que tenim en comú les ganes
de portar endavant el projecte d’ERC a casa
nostra. Ara mateix estem portant a terme una
campanya per que els treballadors/res del
nostre país s’afiliïn a un sindicat obrer (la

PER JUAN MANUEL LÓPEZ
ROMERO
MILITANT D'ERC GRAMENET

majoria no està afiliat a cap).
La lluita per convèncer als obrers/res que
encara no ens voten, és fer polítiques
republicanes (malgrat que les tombi el
constitucional)
encara,

sense

perquè

tenir

això

la

demostra

república
als

no

convençuts que tenir una república és la
millor eina perquè el poble visqui amb dignitat
(treball digne, pensions públiques suficients,
etc.). La resta, que és la independència, no
trigarà a arribar.

#REPUBLICAGRAMENET
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Un impuls a les
dones
republicanes

Com hem dit des de l’inici de la pandèmia a Esquerra
Republicana de Gramenet hem aprofitat la crisi
derivada de la pandèmia com a oportunitat de canvi. El
grup de dones també ha aplicat aquest criteri i és per
això que aquest any 2021 ha suposat un impuls per al
grup de dones d’ERC Gramenet.
Hem estrenat el projecte Republicanes Rebels de
Gramenet, un projecte que ens permet posar nom a
l’activitat com a dones republicanes a la ciutat. Hem
iniciat aquest projecte amb un conjunt d’activitats sota
el nom Llegir ens fa més lliures amb que pretenem

PER MARINA CASAS I
PAPIOL COORDINADORA DE
REPUBLICANES REBELS
GRAMENET

dotar-nos d’eines que ens permetin anar més enllà en la
política feminista que defensem a la ciutat i al país.
La primera activitat que vam realitzar al mes de març
va ser l’estrena d’un club de lectura en que vam
comentar el llibre de la Chimamanda Ngozi Adichie
Estimada Ijheawele, Manifest Feminista en Quinze
Consells. Vam començar amb un llibre senzill i de fàcil
lectura per a endinsar-nos en el món de la lectura
feminista.
A més de ser un llibre senzill vam triar el llibre de la
Chimamanda com a dona racialitzada i de procedència
totalment llunyana a la nostra realitat. Això ens va
permetre comprendre que la problemàtica que planteja
el moviment feminista és global i és aquesta l’única
manera com podrem afrontar-la, de manera global i
transversal.
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El 17 de març ens va visitar la Jenn Díaz, que va venir a

El passat dilluns ens vam trobar a la CIBA amb el grup

presentar el seu llibre Dona i poder, Com i per què

de dones d’En comú podem i l’entitat d’ENTENEM SCG

feminitzar la política. La presentació del llibre de la Jenn

LGTBI per a rebre la Fina Campàs i Rosa Maria

va ser especialment interessant per diversos aspectes.

Maristany i visionar el film de Jonas Benarroch “Tránsito
y felicidad”. Una altra mostra de que la lluita per la

El primer és que vam poder fer servir per primer cop

igualtat passa per la transversalitat i que accaptar la

l’espai de la CIBA després d’un any esperant per a poder

diversitat de les dones és el primer pas per acoseguir

tornar a una certa presencialitat. En segon lloc va ser el

una societat millor a través del feminisme.

primer acte públic de l’Ana Balsera i Marín com a diputada
a la nostra ciutat fet que ens n’orgulleix. També va ser la

Al mes de setembre tornarem amb el club de lectura,

primera presentació pública del grup de Republicanes

concretament comentarem el llibre de la Natza Farré

Rebels i per últim però no menys important, ens va

“Curs de feminisme per microones” (també disponible en

permetre escoltar de la veu de la Jenn Díaz aspectes de

castellà) que podeu trobar a la llibreria del Carrer Major.

feminisme i política que ens toquen ben de prop, i a més

Us animem a participar en aquesta iniciativa ja que

vam tenir l’oportunitat de tractar amb la diputada en un

tenim tot l’estiu per llegir-lo i anotar coses interessants.

ambient menys formal quan ens va obsequiar amb la

Quan

signatura del llibre a la Llibreria del Carrer Major.

informació.

s’apropi
I

setembre
també

us

farem

podeu

arribar

escriure’ns

més
a

republicanesrebelsgramenet@gmail.com .
Quan va començar el bon temps ens vam trobar per
comentar el llibre de feminisme per al 99% un llibre ja més

A més de totes aquestes activitats que ja són prou

dens en què es fa una reflexió sobre el feminisme de base,

interessants

de classe obrera, relacionant les desigualtats de gènere

Republicanes Rebels ens serveix per treballar plegades

amb les desigualtats de classe on es tracten temes tan

les iniciatives en clau feminista que es porten al Ple a

importants com l’Habitatge inaccessible, els salaris baixos,

través de la regidora Gemma Espanyol i el grup

l’atenció mèdica universal, la violència policial, etc. I com

municipal d’ERC que ens permet canalitzar les reflexions

afecten especialment a les dones de classe baixa.

com a grup de dones a accions polítiques concretes a

per

si

soles,

aquest

projecte

de

nivell local.
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Som tan a prop i tan lluny alhora...
És frustrant veure com moltes persones se
senten ciutadans de segona. Existeix una
barrera a l’imaginari col·lectiu i nosaltres
som una d’elles. Les converses amb la gent
d’altres cultures i les seves entitats
avancen amb un ambient amigable i càlid.
Ens parlen de diferents problemàtiques de
la comunitat; anhels, inquietuds, pors.
Més enllà de la dificultat de trobar un local
digne, que s’adeqüi a les seves necessitats
i a la restrictiva interpretació municipal de
la norma, hi ha grans qüestions que els
preocupen i que desconeixem en bona
mesura.
Es mostren agraïts que algú els i demostri
interès.

Reflexions
sobre nova
ciutadania
PER ABEL ESTEBAN
SECRETARI DE NOVA CIUTADANIA
D'ERC GRAMENET
@SHITFROMTHECOW

Conversant amb ells van sortir de manera
natural diferents propostes que podrien
ajudar en alguns àmbits. Per exemple,
tenim propostes d’ensenyament dual en dos
idiomes; a la mateixa hora i espai.
Oferir lliçons de la llengua materna pels
nens en una aula mentre els seus pares
aprenen català i castellà a una altra. Això
en horaris adequats, tenint en compte que
els pares treballem i tenim poc temps lliure.
Una altra proposta és aconseguir que
l’escola realitzi un acompanyament a les
famílies nouvingudes, establint referents
de la comunitat que ajudin amb tots els
tràmits burocràtics i socials sovint tan
difícils.
Des d’aqui m’agradaria abraçar a tots els
nous catalans que ens han rebut durant
aquests anys. A en Mohammed, a en Driss i
a tants d’altres. Gràcies per la vostra
amabilitat, humilitat i simpatia. Per rebre’ns
com a germans, compartir les vostres ments
i cors amb nosaltres.
Gràcies de part de tot l’equip d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
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Un crit de
veritat
PER KARIMA OULHAINI
SIMPATITZANT D'ERC
GRAMENET

La realitat viscuda dia a dia a la nostra ciutat,
ens descriu una problemàtica que afecta a
centenars de famílies i milers de persones que
tenen dificultats per accedir als seus drets més
bàsics com poden ser una vida i un habitatge
dignes.
Joves de menys de 26 anys sense cap
perspectiva de redreçar les seves vides i sense
cap clau encara que sigui roent a què aferrar-se.
Molts d'ells sense sostre o vivint en aparcaments
o sota un pont, sense accés ni a una dutxa, a un
plat calent o poder rentar la roba, refugiant-se
als braços de les drogues per oblidar la seva
realitat i poder viure en un somni que potser és
millor per moments que això que viuen
diàriament.
Una drogadicció que en molts casos els porta, en
absència d'una ment sana, a cometre delictes de
furt o robatori, accions que perjudiquen encara
més la seva imatge a la societat i repercuteix
negativament sobre el seu estat d'ànim i fins i tot
les seves ganes de viure.

#REPUBLICAGRAMENET
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Tots s'han vist en la imperativa obligació d'ocupar un
habitatge per garantir un sostre per a les seves famílies.
Ara per ara, la ciutadania ha de recórrer a mitjans
il·legals o alegals per aconseguir els seus propis drets
constitucionals, en absència d'un govern que garanteixi
la dignitat i la integritat del ciutadà.
Aquest és el meu crit, el crit de la Karima, a veure qui
m'escolta.
VERSIÓN EN CASTELLANO
La realidad vivida día a día en nuestra ciudad, nos
describe una problemática que afecta a cientos de
familias y miles de personas que tienen dificultad para
acceder a sus derechos más básicos como pueden ser
una vida y una vivienda dignas.
Jóvenes de menos de 26 años sin ninguna perspectiva de
enderezar sus vidas y sin ningún clavo aunque sea
ardiendo al que aferrarse. Muchos de ellos sin techo o
viviendo en aparcamientos o debajo de un puente, sin

Un altre aspecte és l'ocupació d'habitatges. I quan parlem
d'aquest tema saltem de segment ètnic i econòmic.
Lamentablement el fenòmen de l'ocupació d'habitatges no
distingeix les famílies ni per origen, ni per edat, ni per
sexe, ni per religió. Els fons voltor i l'especulació
immobiliària han fet que totes les classes socials mitges i
baixes se’n vegin afectades: treballadors, aturats,
nacionals, estrangers, joves, grans, famílies nombroses,
monoparentals, i una llista encara més llarga.
Tots s'han vist en la imperativa obligació d'ocupar un
habitatge per garantir un sostre per a les seves famílies.
Ara per ara, la ciutadania ha de recórrer a mitjans il·legals
o alegals per aconseguir els seus propis drets
constitucionals, en absència d'un govern que garanteixi la
dignitat i la integritat del ciutadà.
Aquest és el meu crit, el crit de la Karima, a veure qui
m'escolta.
Un altre aspecte és l'ocupació d'habitatges. I quan parlem
d'aquest tema saltem de segment ètnic i econòmic.
Lamentablement el fenòmen de l'ocupació d'habitatges no
distingeix les famílies ni per origen, ni per edat, ni per
sexe, ni per religió. Els fons voltor i l'especulació
immobiliària han fet que totes les classes socials mitges i
baixes se’n vegin afectades: treballadors, aturats,
nacionals, estrangers, joves, grans, famílies nombroses,
monoparentals, i una llista encara més llarga.
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acceso ni a una ducha, a un plato caliente o a poder
lavar su ropa, refugiándose en los brazos de las drogas
para olvidar su realidad y poder vivir en un sueño que tal
vez sea mejor por momentos que eso que viven
diariamente.
Una drogadiccion que en muchos casos les lleva, en
ausencia de una mente sana, a cometer delitos de hurto o
robo, acciones que perjudican aún más su imagen en la
sociedad y repercuten negativamente sobre su estado de
ánimo e incluso sus ganas de vivir.
Otro aspecto es la ocupación de viviendas. Y cuando
hablamos de este tema saltamos de segmento étnico y
económico. Lamentablemente el fenómeno de la
ocupación de viviendas no distingue a las familias ni por
origen ni por edad ni por sexo ni por religión. Los fondos
vuitres y la especulación inmobiliaria han hecho que
todas las clases sociales mediobajas se vean afectadas:
trabajadores, parados, nacionales, extranjeros, jóvenes,
mayores, familias numerosas, monoparentales y la lista es
más larga.
Todos se han visto en la imperativa obligación de ocupar
una vivienda para garantizar un techo para sus familias.
Hoy por hoy, la ciudadanía debe recurrir a medios
ilegales o alegales para conseguir sus propios derechos
constitucionales, en ausencia de un gobierno que
garantice la dignidad y la integridad del ciudadano.
Este es mi grito, el grito de Karima, a ver quién me
escucha.

CRIT DE VERITAT

#REPUBLICAGRAMENET

Entre el
Pakistan i
Catalunya

Vaig arribar a Catalunya el juliol del
2003. Un any més tard, al 2004, vaig
ingressar com a membre a la Federació
Pak Espanya. El novembre de 2011 vaig
fundar l’Associació Pak Taxi (Associació
de Taxistes Pakistanesos de Catalunya).
Vaig ser escollit el primer president de
l’associació i encara hi tinc un paper
actiu.

PER SHAHZAD AKBAR
MILITANT D'ERC GRAMENET
@SHAHZAD84468995

Inicialment vaig treballar a la construcció.
Al 2008, a causa de la davallada dels
béns immobles per la crisi mundial, em
vaig unir al sector del Taxi.
No és fins el 2018 que em vaig convertir
en membre del partit català Esquerra
Republicana

de

Catalunya.

Sóc

un

treballador amb una visió política i un
treball desinteressat pel partit on em vaig
fer un lloc.

#REPUBLICAGRAMENET

ENTRE PAKISTAN I
CATALUNYA
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Durant aquest temps he establert forts vincles

gratuïts de taxi per transportar personal i

amb carrers, ciutats, províncies, associacions,

material mèdic. Treballo també a diversos

federacions,

projectes de benestar social al meu poble natal

sindicats,

representants

governamentals, governs i persones de tots els

a Pakistan.

àmbits de la vida. A Espanya hi ha dos
parlamentaris pakistanesos, de Catalunya. El

Jo diria que la meva màxima virtut és la

parlament ha aprovat dues resolucions de

sinceritat. Fer la feina des del cor.

solidaritat amb Pakistan sobre l’atac a l’escola
Pública de l’Exèrcit de Pakistan i els incidents

M’he presentat a les eleccions municipals per

terroristes al parc Gulshan-e-Iqbal.

Santa Coloma de Gramenet i dins del partit vaig
postular-me per les eleccions al parlament de

També, el Parlament Europeu ha celebrat

Catalunya en representació d’ERC. Considero

diverses

que Catalunya és una de les millors nacions del

conferències

a

Brussel·les

amb

parlamentaris d’Esquerra Republicana on es van

món. La terra de Catalunya és terra de llum.

posar de manifest els problemes als quals
s’enfronten els immigrants. Mai he rebut cap

Em sento compromès amb el desenvolupament i

subvenció governamental i no he fet cap Castor.

la independència de Catalunya. Tinc fe en que

Treballo voluntàriament. En els meus 42 anys de

Catalunya esdevindrà la més gran nació

vida, he participat en nombrosos projectes

d’acollida. Per això, Catalunya és la meva

socials a Catalunya i Pakistan.

pàtria, el meu cor batega amb Catalunya. I per
això em vaig unir al partit català més actiu amb

Els serveis s’ofereixen voluntàriament. Durant la

els drets humans, Esquerra Republicana de

crisi de la COVID-19 vaig continuar amb serveis

Catalunya.

bbbbcbc
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Sortir de l'armari?
coses que has de
saber

Abans

de

començar

l’article,

m’agradaria

demanar disculpes per l’ús de l’expressió sortir de
l’armari, ja que a molta gent del col·lectiu no li
agrada. Tampoc m’agrada a mi, però simplifica la
qüestió de la que parlaré a continuació.
Què és sortir de l’armari? Sortir de l’armari ésinnecessàriament- haver d’afirmar i comunicar als

PER SERGIO ROMÁN GÓMEZMANSILLA
MILITANT DEL JOVENT GRAMENET
@SEROUNIVERSE

teus coneguts que no entres dins de la norma
hetero. Del que vinc a parlar avui és dels errors
que ens podem trobar quan un dels nostres amics
continua dins de l’armari. (odio aquesta expressió).
Sovint, quan dius formar part del col·lectiu LGTBQ
et pregunten si els teus pares ja ho saben. Avui el
meu cercle social ha canviat molt la mentalitat i
igual que ells no han de dir “pare, mare, tutor
legal, sóc heterosexual” tampoc ho hem de fer
nosaltres, però encara avui en dia hi ha gent que
et qüestiona i et demana comunicar la teva
orientació sexual.

Si tens entre 16 o 28 anys i lluites o vols lluitar o pels valors
del Joven Republicà, t’animem a unir-te a nosaltres.
Pregunta'ns a les nostres xarxes socials:

#REPUBLICAGRAMENET

JOVENT REPUBLICÀ

@JOVENTGRAMENET
ESTIU 2021
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Continuant amb la red flag anterior, si respons que no li

que creieu que podeu etiquetar per alguna mena

has dit als teus pares, et responen que per què no,

d’orientació divina.

acompanyat d’un: “si jo fos del col·lectiu, als meus pares
els hi donaria igual”. Abans de dir com de bona seria la

Però la idea d’aquest article no és donar més valor als

teva vida al col·lectiu, pensa que en la realitat hi ha molts

aspectes negatius de sortir de l’armari. La idea és

factors negatius pels quals una persona del col·lectiu -

comentar com la societat sempre imposa que el

especialment els joves- es pot trobar.

col·lectiu hagi de sortir de l’armari o bé com és la
pròpia societat qui etiqueta i qui treu de l’armari de

Ens podem trobar amb una família molt tancada de ment i

manera despectiva. Cadascú té el seu temps i és

amb que els seus pares prenguin iniciatives a la persona

decisió pròpia dir-ho, no fer-ho, quan, com i amb qui.

que surt de l’armari. Hi pot arribar a haver agressions,

També cal afegir, crec, que la societat que no viu

insults, càstigs, rebuig, etc... de vegades hom pot trobar

l’experiència d’estar a l’armari no entén, no es posa en

que la seva família sigui oberta però tot i això es pot

el lloc o està desinformada dels factors desagradables

témer a una mala reacció degut a les idees imposades

que ens poden generar por a l’hora de sortir-ne.

socialment.
Entenc que si alguna vegada heu fet les red flags que
Un altre factor social determinant són les amistats o els

he comentat a l’artícle potser no ho veieu cap

cercles, on es podria arribar a patir burles, comentaris a

sacrilegi. De vegades, però, cal ubicar-se en la

les escoles i etc. Aquest és un altre factor de rebuig per

situació dels col·lectius oprimits i pensar en totes les

sortir de l’armari. També pot ser -per experiència- que si

maneres per les quals són oprimits.

ets un noi gay, trobis petits rebuigs cap a tu, i encara que

Per acomiadar-me només diré que, tot i que la

siguin petits els acabes notant.

mentalitat d’exigir que algú surti de l’armari, al menys
al meu cercle s’està acabant, hi ha moltes persones del

Més enllà d’això, hi ha la situació típica: aquest és LTBIQ+

col·lectiu i sobre tot adolescents que es troben amb

segur. De vegades, la societat, degut a les maneres

l’obligació de fer-ho i amb aquests petits gestos

d’actuar o d’ésser ja etiqueta i a vegades ets tatxat de

d’imposició (per què no ho expliques, està acceptat, la

lesbiana o de gay sense, potser, saber tu mateix la teva

meva família m’acceptaria) podem fer que una

orientació sexual. Fins i tot essent heterosexual.

persona sigui més negativa a acceptar-se.

De manera que demano que estaria bé no etiquetar ni

Salut, república i feliç mes de l’orgull.

donar per fet la orientació sexual de ningú, per molt
nsofgnjso
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Torna l'Acampada
Jove!
PER PAULA MONTES
MILITANT DEL JOVENT GRAMENET
@PAULAAMOONTES

Aquest any torna l’Acampada Jove, un festival
organitzat per la part més jove del partit
d’Esquerra Republicana, l'organització del Jovent
Republicà.
L’Acampada Jove torna després d’un any de
pandèmia que ha condicionat molt aquest sector
cultural. Aquest projecte era necessari rependre'l
ja que s’ha convertit en el festival de referència
dels Països Catalans.
Aquest any l’Acampada Jove comptarà amb un
cartell replet d’artistes que faran possible gaudir
a tots els assistents durant 3 dies. Actuaran
artistes com Búhos, Zoo, Doctor Prats i Oques
Grasses entre altres. A més, la música es barreja
amb el projecte polític de l’organització,
independentisme, amnistia, feminisme, ecologisme
i LGTBI+. Hem pogut demostrar que som capaces
d’afrontar projectes d’aquest tipus i que res ens
pot aturar.
Per últim, us convidem tot el Jovent Republicà a
tots aquells joves amb ganes de passar-ho bé. A
més comptarem amb totes les mesures necessàries
per evitar els possibles contagis de COVID.
Volem que tothom vingui a gaudir aquest festival
en mans del Jovent Republicà, viu l’Acampada
Jove!

#REPUBLICAGRAMENET

JOVENT REPUBLICÀ
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No dubteu en contactar amb la secció
local i el grup municipal .
627 71 05 35

@ERCGramenet

t.me/ERCGramenet

@ERCGramenet

gramenet@esquerra.cat
GrupMunicipalERC@gramenet.cat

@Esquerra.Gramenet

