
 

 

  
 

Avui, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, commemorem els 50 anys de la revolta 

d’Stonewall, ocorreguda el 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York. Aquell dia, per 

primer cop, persones del col·lectiu LGTBIQ+ van manifestar-se en protesta per la 

vulneració de drets que van patir en la repressió violenta per part de la policia al bar de 

nit Stonewall Inn, un espai de trobada i xarxa de la comunitat LGTBIQ+ en aquella ciutat. 

Aquella revolta ciutadana contra la injustícia, la discriminació i la persecució social i 

policial va suposar el naixement del moviment d’alliberament de les persones LGTBIQ+ 

i l’inici de la lluita conscient i col·lectiva pels seus drets civils i sexuals arreu del món. 

A Catalunya, l’any 1971 es crea el moviment gai a Barcelona, amb la creació clandestina 

del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i el mes de juny de 1977, se celebra la 

primera manifestació LGTBI a nivell estatal, a la Rambla de Barcelona. 

Cinquanta anys, a nivell internacional, i més de quaranta en el nostre país, de lluita 

incansable i valenta i de consecució de fites històriques per al col·lectiu, entre les quals 

cal destacar: la despatologització, per part de l’Organització Mundial de la Salut, de 

l’homosexualitat l’any 1990 i la de la transsexualitat al 2018; la despenalització del 

delicte d’homosexualitat de la Llei de “perillositat social” a Espanya l’any 1978; la 

legalització del matrimoni homosexual l’any 2005 o l’aprovació de la Llei 11/2014, de 

10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pionera a tot Espanya, 

que reconeix els drets de les persones del col·lectiu i insta les institucions a garantir-

los. 

Celebrem els avenços legislatius, conscients que encara en queden pendents. Ara cal 

seguir treballant en l’imaginari social, combatent els prejudicis i el sistema 

heteropatriarcal, origen de les discriminacions i violències que pateixen les persones del 

col·lectiu LGTBIQ+.  

Aquest any volem tenir un record especial per a la gent gran LGTBIQ+, els joves que 

lluitaven i han estat lluitant des de fa 40 anys pels drets avui reconeguts, persones que 

van viure la repressió franquista i que han viscut els avenços que s’han aconseguit 

gràcies a la seva lluita. Volem reivindicar la memòria democràtica de les seves vivències, 

les necessitats específiques del seu dia a dia actual i col·laborar per què tinguin un 

reconeixement social. 

Que aquests 40 anys de lluita i més, serveixen a part de per crear un lloc per les vides 

de les persones LGTBI que les van patir, reconèixer drets i dignitats i tot el recorregut i 

vivències viscudes com a il·lustracions enriquidores d'un passat no molt amable amb 

la diversitat sexual. 



 

 

  
 

Des de la Paeria de Lleida, volem reivindicar aquest 28 de juny posant l'èmfasi en la 

Gent Gran LGTBI, la importància de la seva llibertat, que siguin qui són i estimin a qui 

estimin, lluitant vers la LGTBIfòbia específica cap a ells/es o en general cap a tot el 

col·lectiu, als nostres municipis. Així mateix, adquirim el compromís de treballar de 

manera efectiva pels drets de les persones LGTBIQ+ de Lleida, amb el desplegament 

de polítiques públiques transversals en els diferents àmbits d’actuació municipal.  

Us animem a col·laborar i a sumar-vos a aquesta lluita política institucional. 

 

 

  


