
 

Manifestació del 25 de Juny de 2022  
Informació per a la premsa 
 
• La manifestació històrica. Aquesta és la manifestació per l’alliberament afectiu, sexual i de 

gènere de la ciutat de Barcelona, es duu a terme ininterrompudament des del 1977. 

Podeu trobar la història del moviment LGBTI a la ciutat de Barcelona aquí. 

• La manifestació d’enguany: lema i reivindicacions. És la 46ena manifestació i se centra 

en els drets de les persones LGBTI. Sota el lema “Som els Colors de les Lluites”, es vol 

transmetre que lluitar pels drets LGBTI és lluitar pels drets de tothom. Podeu trobar les 
reivindicacions aquí. 

• Recorregut. La manifestació històrica LGBTI de Barcelona serà el 25 de juny a les 18.30 a 

la Plaça de la Universitat de la ciutat de Barcelona i recorrerà els carrers Pelai, les Rambles i 

Ferran fins a Plaça Sant Jaume, on es llegirà el manifest. Podeu trobar el manifest aquí. 

• Suports i adhesions. L’organització de la manifestació es realitza des del voluntariat i 

l’activisme, està liderada per la Crida LGBTI i hi donen suport una quinzena de col·lectius 

LGBTI.  No hi ha remuneració a cap participant. La convocatòria compta amb el suport 

d’una cinquantena d’entitats, associacions, partits polítics i col·lectius. Podeu trobar el 
llistat d’adhesions aquí. 

Horari premsa 

• 18.00 Declaracions pre-manifestació per part de les entitats convocants, Plaça Universitat 

de Barcelona. Es realitzaran en una carpa de l’organització per reduir soroll ambiental. Hi 

haurà una intervenció de les portaveus i després una roda de preguntes.  

• 20.30 hora prevista d’arribada a Sant Jaume + Lectura de manifest. El manifest es llegeix 

des d’un escenari ubicat davant de l'Ajuntament, mirant cap a Ferran. Hi haurà zona per 

càmeres tocant l'Ajuntament, aproximadament una mica més endavant de la porta. No hi 

ha RAC.  

• 20.45 hora prevista de publicació de la Nota de Premsa amb valoració de la manifestació.  

• 21.30 Inici festa popular LGBTI a Plaça Universitat. La premsa acreditada podrà gravar des 

de l’escenari. Contacteu amb comunicacio@cridalgbti.cat per més informació. 



 

 

 

Sol·liciteu entrevista amb Portaveus  

Podeu escriure al correu electrònic: comunicacio@cridalgbti.cat per a sol·licitar entrevista amb 

Portaveus o declaracions concretes.  

Podeu demanar entrevistes tant abans de la manifestació, com durant la manifestació com 

després.  

 

Portal de premsa  

A la pàgina web https://elscolorsdeleslluites.cat/premsa/ hi trobareu la informació més 

actualitzada de cara a la premsa. També podeu consultar-la a través dels canals de xarxes 

socials de la @cridaLGBTI a Instagram, Telegram, TikTok, Twitter i Youtube 

 

Contacte per als mitjans de comunicació Juny LGBTI 

Podeu escriure al correu electrònic: comunicacio@cridalgbti.cat  

 


