El moviment LGBTI sortirà al carrer el 25 de
Juny per reivindicar els drets de tothom
Els moviments socials preparen accions culturals, reivindicatives i
festives i critiquen els qui fan negoci amb els drets
Barcelona, 9 de Juny de 2022. Els moviments socials LGBTI de Barcelona, encapçalats per la
Crida LGBTI, han anunciat aquest matí la programació d’activitats entorn la Diada de
l’alliberament afectiu, sexual i de gènere, que se celebra anualment el 28 de juny. Les
activitats es duran a terme durant tot el mes de Juny. Sota el lema “Som els colors de les
lluites”, es desenvoluparan activitats culturals, reivindicatives i festives.
La principal acció serà la 46ena manifestació per l’alliberament afectiu, sexual i de gènere a
la ciutat de Barcelona. Els moviments socials LGBTI han recordat que la millor manera de
garantir els drets LGBTI és lluitant pels drets de tothom. Per això, la manifestació unirà sota els
colors de la bandera irisada les lluites sindicals, per la regularització de les persones migrades,
pel dret a l’habitatge, la salut pública i contra l’LGBTI-fòbia. La manifestació s’iniciarà 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, que també s’ha
presentat avui. Seguidament tindrà lloc la Festa Popular LGBTI, a la Plaça de la Universitat.
Cal recordar que l’activisme català manté vives lluites LGBTI que en altres països europeus o
bé s’han extingit o bé han donat pas a festivals privats.
Els moviments socials de la ciutat s’han erigit, d’aquesta manera, com hereves de la lluita
LGBTI de la ciutat de Barcelona. Les activistes s’han mostrat radicalment en contra de treure
rèdit econòmic de les reivindicacions LGBTI. Han tornat a assenyalar l’ètica dubtosa i l’afany de
lucre que manifesta Pride Barcelona, que accepta patrocinis d’empreses que gestionen
vols de deportació. Les activistes també s’han volgut allunyar del discurs punitivista que
plantegen algunes institucions com a resposta a l’augment de l’LGBTI-fòbia, recordant que les
polítiques punitivistes sempre han acabat repercutint negativament sobre aquelles persones
que buscaven protegir.

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 Juny LGBTI
21 de juny, 10:30. Roda de Premsa dels moviments socials LGBTI. Lloc per confirmar.
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’acte polític.
Programació completa d’activitats
10 de juny, 19:00. Plaça Raspall – La Barraqueta, Gràcia, Barcelona. Trans*formem.
Presentació del llibre “Las degeneradas trans acaban con la familia”, amb l’autora Ira Hybris
amb posterior taula rodona “Som la inqueersició?” i cafeta degenerada amb PD Buenorras.
19 de juny, 12:00. El Molino (sortida metro Paral·lel), Barcelona. Ruta de memoria
històrica LGBTI. Ruta pels llocs i històries més emblemàtiques de la lluita LGBTI a Barcelona.
25 de juny, 18:30. Plaça de la Universitat, Barcelona. 46ena Manifestació per
l’alliberament afectiu, sexual i de gènere. En acabar, lectura de manifest a Plaça Sant Jaume.
25 de juny, 21.30. Plaça de la Universitat, Barcelona. Festa Popular LGBTI. Amb Uri, Àlex
Marteen, Goliarda Parda, PD Queen Marixoxa, PD Fins que surti el sol i Mari Kalimotxo.
28 de juny, 18.30. Espai Jove La Fontana, Plaça Santa Rosa, Gràcia, Barcelona. Acte Polític
“Som els Colors de les Lluites”. Amb lluites convidades i actuacions musicals per confirmar.

