
 Discurs presidències de Colors Sitges Link 

 En  nom  de  Colors  Sitges  Link,  volem  agrair  la  vostra  ràpida  resposta  per  ajudar-nos  a 

 difondre la convocatòria d'avui. 

 També  la  vostra  presència:  entitats  com  l’Assemblea  feminista  No  em  Toquis  la  Tecla,  el 

 Punt  R  de  Ribes,  l'Esquerda  i  Locomotora  21  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  Plataforma  d'Entitats 

 LGTBI  de  Catalunya,  FELGTBI+,  Observatori  contra  l'Homofòbia,  organitzacions  polítiques, 

 ciutadans i ciutadanes de Sitges i de molts altres llocs. 

 Consellera  d'Igualtat  i  Feminismes,  Director  General  de  polítiques  LGTBI,  Alcaldessa, 

 membres  del  consistori  de  Sitges,  Presidenta  del  Consell  Comarcal,  gràcies  també  pel 

 vostre suport i presència. 

 Tots  som  aquí  per  un  únic  motiu:  el  rebuig  i  la  denúncia  a  les  agressions  i  l'odi  que  hi  ha 

 darrere dels atacs contra el col·lectiu LGTBIQ+. 

 Volem  transmetre  a  les  víctimes,  als  seus  familiars  i  amistats,  que  alguns  es  troben  entre 

 nosaltres,  tot  l'afecte  i  el  suport  que  han  rebut  per  part  de  tot  el  món,  i  agrair  la  celeritat  de 

 les autoritats en donar una resposta unànime. 

 A  Colors  Sitges  Link  ens  hem  posat  a  la  seva  disposició  i  acompanyat  en  tot  moment, 

 oferint els nostres serveis d'orientació jurídica i suport psicològic. 

 De  vegades  no  som  conscients  de  què  és  o  per  a  què  serveix  una  associació.  Què  és  o  per 

 a  què  serveix  Colors  Sitges  Link  aquí,  a  Sitges,  una  de  les  ciutats  més  LGTBIQ+friendly  del 

 món.  El  leitmotiv  d'una  associació  com  Colors  és  ajudar  les  persones.  Ajudar  a  millorar  la 

 vida  de  la  gent,  ajudar  a  canviar  les  sensibilitats  i  l'empatia  per  fer  de  la  nostra  societat  una 

 mica  millor.  Ser  la  veu  de  la  comunitat  LGTBIQ+  davant  els  qui  fan  les  lleis.  Aquesta  és  la 

 nostra raó de ser: ser aquí i ara aixecant la veu. 

 Hem  escrit  un  manifest  que  recull  algunes  propostes  que  estem  disposats  i  disposades  a 

 defensar  davant  del  consistori,  o  on  calgui,  perquè  la  nostra  Vila  sigui  un  lloc  millor,  no 

 només per al col·lectiu LGTBIQ+, sinó per a tothom. 


