
 
 
 
 
 

28J - ALLIBEREM-NOS! 

Arriba un altre 28J, dia que ens recorda la lluita per a l'alliberament lèsbic, gai, 

bisexual i transexual. Lluitar pels drets LGTBI+ és lluitar contra aquest sistema 

que ens empeny a la precarietat i a les desigualtats.  

En aquestes dates assenyalades, des de la classe política massa sovint sobren 

moltes paraules i hi manquen accions. Els gestors polítics de les administracions 

públiques hem de fer possible un desplegament de polítiques des d’una mirada 

feminista, la mirada que posa la vida de les persones al centre per caminar cap 

a una societat lliure de masclisme, de racisme, de LGBTI-fòbia i de tota mena 

d’opressió.  

Des de la Paeria de Cervera tenim el convenciment que com a administració 

pública hem d’assumir responsabilitats, al nivell que ens pertoqui, però assumir-

ne. Per això, des de la Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+ hem posat 

la banya a visibilitzar i posar en valor la diversitat de la població. És el nostre 

granet de sorra per a trencar discursos d’odi i oferir espais segurs i heterogenis 

a tota la ciutadania. Perquè l’aposta per viure la diversitat des de la llibertat és la 

característica més preuada d’una societat democràtica on tothom hi tingui 

cabuda. No volem ningú amb drets escapçats. No volem cap ciutadà de primera 

ni de segona. Vetllar pels drets del col·lectiu LGTBI+ és contribuir a l’exercici 

d’una ciutadania lliure, crítica i transformadora. 

Aquesta lluita no seria possible sense l’empenta dels moviments socials i 

populars, i dels col·lectius feministes i LGTBI, que són els qui han assenyalat i 

visibilitzat les problemàtiques, els qui  han estat al costat de la classe treballadora 

i han empès les institucions a crear i aplicar polítiques públiques que contemplin 

la diversitat afectiva sexual i de gènere en diferents àmbits de la vida social.  

Normalitzem d’una vegada per totes les dissidències sexoafectives, de gènere i 

de diversitat familiar, que tothom pugui expressar-se lliurement en tots els àmbits 

de la vida social sense patir discriminació ni violència. 

Alliberem-nos! 

Mireia Brandon i Trepat 

Regidoria de Polítiques Feministes i LGTBI+  

 


