
 

 

COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L’ALLIBERAMENT GAI, LÈSBIC, 
TRANSSEXUAL I BISEXUAL 

 
El 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, 
gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu 
demanant més justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60 i que 
van culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York  l’any 1969. 
 
A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any ’77, la primera de 
l’Estat Espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un 
entorn de reivindicació de drets i llibertats.  

 
La commemoració d’aquesta data, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una 
crida a tota la ciutadania i en els darrers anys l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
penja aquest dia la bandera de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets 
LGBT, a la seva façana de la plaça de la Vila, en mostra de solidaritat i 
reconeixement d’aquest col·lectiu d’homes i dones de la nostra localitat, a fi que 
reconeguin en la Casa Consistorial el seu lloc de referència immediat, com el de 
qualsevol ciutadà i ciutadana de la nostra vila. 
 
El col·lectiu LGBT hores d’ara encara és condemnat a mort en 11 països mentre que 
es condemna en 87 països a diferents penes de presó o de violència física. A més, en 
molts països amb legislacions que protegeixen el col·lectiu LGBT es dóna una fòbia 
social per sectors minoritaris que es manifesten en agressions i discriminacions.  

Per aquest motiu i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una 
societat catalana lliure, justa i solidària, manifestem el nostre suport i ens adherim a 
la commemoració, que les entitats i institucions celebren arreu de Catalunya, Europa 
i el món amb motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals. 

Aquest suport és un reconeixement al dret que totes les persones tenen de viure en 
igualtat de drets, en llibertat i des de la diversitat afectiva. 

 
Vilanova i la Geltrú, 28 de juny de 2011 


