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En el Dia Internacional de l’Alliberament LGBTIQ+ 
 
 

Primer de tot vull agrair la lectura del manifest als integrants de la Xarxa 
d’Iguals Joves LGBTI. Aquest grup de joves impulsat des de la regidoria de 
Convivència i Equitat funciona des del mes de gener i es reuneix quinzenalment a 

l’Oficina Jove Garraf. Avui culminen les trobades d’aquest curs amb la 
participació activa en el dia de l’Orgull LGBTI al carrer.  
 

Estem molt satisfets de poder oferir aquest acompanyament des de 
l’administració local. És un espai que fomenta l’autoestima i l’autoacceptació, i 
que estimula els i les joves a implicar-se socialment. La bona rebuda que ha 
tingut aquesta xarxa fa preveure que a final de setembre es puguin reprendre les 

trobades en el nou curs. 
 
Com cada 28 de juny, avui des de Vilanova i la Geltrú commemorem el Dia per 

l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i d’altres 
identitats sexuals i de gènere. 
 

És una reivindicació de la LLIBERTAT . Perquè cadascú sigui el que és sense 
haver de donar explicacions, sense patir cap mena de discriminació o rebuig a 
causa de la seva orientació sexual o de gènere. Som persones, i totes som 

iguals. Aquesta hauria de ser l’única premissa vàlida.  
 
Assolir aquesta llibertat no és fàcil, ho sabeu prou bé. La lluita pels drets socials 

té moltes cares i ve de lluny. L’activisme ha estat fonamental. Sabem que queda 
molta feina per fer, però també sabem que no podem defallir en la defensa dels 
col·lectius més febles. Cal avançar en el compromís de tota la ciutadania vers el 
respecte a la diferència, i cal que les lleis avalin i protegeixin les persones que 

encara avui pateixen discriminacions. La plena igualtat d’oportunitats que volem 
en la societat del segle XXI requereix també una mirada d’identitat sexual.  
 

En aquesta lluita és imprescindible l’educació, la formació i la sensibilització. I en 
aquest sentit vull posar en valor la tasca de les entitats i col·lectius de la ciutat 
que treballen diàriament per la defensa dels drets i la plena igualtat de les 

persones LGTBI. També vull agrair a la comunitat educativa la tasca que es fa a 
les escoles i instituts. I també a l’Ajuntament de la ciutat estem compromesos en 
aquesta tasca de conscienciació, per això promovem la formació continuada del 

personal municipal.  
 
Volem dir prou al discurs de l’odi. Volem dir prou a les agressions LGBTifòbiques. 

 
Volem un reconeixement i protecció plena de TOTES les persones. Volem una 
ciutat i un món en què es respecti TOTHOM sense fissures.    
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La diversitat ens enriqueix. El respecte per l’altre és el pilar principal d’una 
societat sana. Tant de bo que cada persona pugui ser ella mateixa sense 

renunciar a res, amb dignitat. Estimeu a qui vulgueu i com vulgueu, però 
estimeu.  
 

Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú  

 

 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 de juny de 2022 

 
 

 


