
MANIFEST – 28-06-2021 - Girona 

Primer de tot agrair a la Fundación Triángulo, la FELGTB i Chrysallis, entitats promotores 
d’aquesta iniciativa el seu valor i determinació. 

Agrair a les diferents administracions presents el seu suport perque Girona estigui en el 
mapa de la dignitat trans i especialment a l’excelentíssima senyora alcaldesa de Girona  
Marta Madrenas. 

Agrair a totes les entitats participants 

Partíem d’una situació tèrbola, de fet com algú va dir, Girona era fosca i grisa als 80, 
però mica en mica, gracies a la lluita i l’evolució social, aquesta Girona ha començat a 
tenir escletxes de color. 

Fa uns anys era impensable veure una persona trans de forma visible i publica. La 
transfòbia era un martell que expulsava les persones trans a llocs menys hostils, fet que 
implicava l’exili cap a les grans capitals com Barcelona . 

La lluita del moviment LGTBI, i molt concretament del col·lectiu trans vam fer variar poc 
a poc la situació. Un punt gens menyspreable va ser aconseguir l’aprovació de la llei 
11/2014, tot i les reticències dels sectors conservadors,  i l’extensió dins de les 
administracions d’espais de politiques LGTBI, i especialment també trans. 

Tot i el avanç que representa la llei 11/2014 (tot i que mancada del desenvolupament 
del regim sancionador), aquesta solament te competències autonòmiques. Queda clar 
que actualment necessitem lleis que regulin les competències que te encara atorgades 
a l’estat, i és per això que demanem una llei trans estatal.  

Recordem que aquesta llei hauria de seguir les recomanacions de la Unió Europea i 
l’OMS on es parla de la lliure autodeterminació de gènere i la necessitat de facilitar una 
vida digna a les persones trans.   

També volem fer esment en els drets de les persones menors i de les persones migrades. 
Les persones menors son un col·lectiu vulnerable que cal que tinguin una especial 
protecció, i les persones migrades pateixen una doble discriminació que cal tenir en 
compte a l’hora de regularitzar la seva situació, incorporant el seu nom sentit.  

I no volem oblidar les persones no binaries i les seves reivindicacions. 

Volem insistir en que els drets trans son drets humans. 
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Comissió Unitaria 28 de Juny  


