
En ple segle XXI, avui no hauríem d’estar aquí; és més, al ritme que anem últimament, cada 

dia estaríem aquí, concentrant-nos i manifestant-nos contra les diferents agressions 

feixites, racistes, homòfobes, masclistes i altres agressions que atempten contra els drets i 

llibertats fonamentals de les persones que, dia sí, dia també, ocorren al nostre país. 

 

Un país que, per cert, s’omple la boca de ser avançat i democràtic però que va enrere com 

els crancs respecte les llibertats individuals i col·lectives. 

 

Tot just el passat dimecres dia 8 de març commemoràvem el Dia Internacional de la Dona 

Treballadora, tot reclamant polítiques d’igualtat reals i, alhora, rebutjant qualsevol mena 

d’agressió (física, verbal, laboral,...) vers les dones pel simple fet de ser dones. 

 

Dos dies després, el dia 10 de març, a Nou Barris, es comet una nova agressió masclista a 

una jove de 31 anys, perpetrada per la seva parella, deixant-la hospitalitzada en estat crític 

i, assassinant el nadó de 7 mesos que ella esperava. 

 

El mateix divendres dia 10 de març ens trobem davant una agressió homòfoba al barri de 

Sants a un jove, als crits de “maricones de mierda”. 

 

I, de nou, el dissabte dia 11 de març, a Berga, davant una discoteca es perpetra una nova 

agressió homòfoba a una parella pel simple fet de fer-se un petó. 

 

No hem d’oblidar a més que, fa unes setmanes, una organització casposa, lligada a 

l’església, i amb subvencions públiques, feia una campanya en contra de les persones 

transsexuals. Uns que s’autoanomenen “Hazte Oir”. L’únic que han de sentir és el rebuig 

unànime de la societat per tant feixistes i nazis com arriben a ser. 

Uns energúmens que denuncien (cito textualment) que “Els heterosexuals ens veiem 

discriminats pels LGTBI”. Només cal recordar-los una realitat: els heterosexuals mai han 

estat agredits pel simple fet de ser-ho. 

 

Com a societat potser que reflexionem, i sobretot els polítics ho hem de fer, com pot ser 

que s’atorguin diners públics a entitats xenòfobes, homòfobes i feixistes? 

 

Volem un país i un món lliure de discriminacions. 

 

Totes tenim dret d’estimar a qui volem, com volem i on volem! 

Rebentem tots els armaris i estimem lliurement, sempre! 

Esclafem l’homofòbia i el feixisme! 

Que cap salvatge aturi un petó! 

Que només els petons ens tanquin la boca! 


