
 

El moviment LGBTI preveu una gran 
manifestació aquest dissabte a Barcelona 
Sota el lema “Som els Colors de les Lluites”, la Crida LGBTI 

reivindica que lluitar pels drets LGBTI és lluitar pels drets de tothom 

 

Barcelona, 21 de Juny de 2022. Els moviments socials LGBTI de Barcelona, encapçalats per 

la Crida LGBTI, han convocat oficialment aquest matí la 46ena manifestació per 

l’alliberament afectiu, sexual i de gènere a la ciutat de Barcelona que se celebra 

ininterrompudament des del 1977. 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.  

Les reivindicacions d’aquest any es realitzen sota el lema “Som els Colors de les Lluites”, a 

través del qual les entitats convocants pretenen transmetre que lluitar pels drets LGBTI és 

lluitar pels drets de tothom. En aquest sentit, divideixen les reivindicacions en tres punts

• Un alliberament LGBTI que no s’oblidi de la gent migrada i racialitzada. Els activistes 

demanen la derogació de la llei d’estrangeria, la regularització de totes les persones 

migrades i ser país d’acollida i refugi. 

• Garantir els drets a les persones LGBTI de classe treballadora. Les portaveus han 

remarcat la importància de garantir els drets laborals per a tota la classe treballadora i 

erradicar l’LGBTI-fòbia dels centres de treball, desplegar la Renda Bàsica Universal i 

garantir a tothom l’accés a habitatge digne; per combatre un sistema que condemna a 

les persones a vides precàries, a discriminacions i a desigualtats. També han exigit el 

dret a la salut sexual i mental, desplegant el servei de trànsit i garantint les hormones 

mitjançant farmacèutiques públiques. 



 

 

• Lluitar contra tota mena de discriminacions i violències. Els moviments socials 

exigeixen un pla per erradicar l’LGBTI-fòbia que no es basi en més sancions ni més 

presons. Han reclamat lleis trans i LGBTI que garanteixin els drets, tant a Catalunya 

com a l’Estat, que blindin i ampliïn els drets sexuals i reproductius. 

Aquesta convocatòria compta amb el suport de col·lectius LGBTI i feministes d’arreu dels 

Països Catalans i de l’Esquerra Independentista, a més d’associacions com PAH Barcelona, la 

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Sindicato Las Kellys, el Consell de la Joventut de 

Barcelona i Escoltes Catalans, entitats veïnals com Resistim al Gòtic i Associacions de Veïns i 

entitats polítiques com la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i Catalunya en Comú-En Comú 

Podem. 

Els activistes han volgut recordar que la ciutat de Barcelona manté vives lluites LGBTI que en 

altres països europeus o bé s’han extingit o bé han donat pas a festivals privats, com el Pride 

BCN. En aquest sentit, les activistes de la Crida LGBTI han rebutjat el model de lucre del Pride 

BCN i han assenyalat que mantenir viu un projecte col·lectiu de lluita i reivindicació és una 

responsabilitat compartida.  

En acabar la manifestació tindrà lloc la Festa Popular LGBTI, a la Plaça de la Universitat, on hi 

actuaran Uri, Goliarda Parda i Alex Marteen, PD Queen Marixoxa i PD Fins Que Surti El Sol, i 

en la qual hi haurà un punt de signatures per la ILP Regularització JA.  

Portal de premsa Juny LGBTI 

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. 

Dates importants per a la premsa  

25 de juny, 18:00. Declaracions de les portaveus de la Crida LGBTI prèvies a la manifestació.  

28 de juny, 18:30. Declaracions de les portaveus de la Crida LGBTI prèvies a l’act 

 


