


SITGES CONTRA LA LGTBIQFÒBIA

A la matinada de l'1 de gener va tenir lloc un brutal atac homofòbic al carrer Joan Tarrida resultant amb diversos
ferits. Arran d’aquests fets, van haver de ser atesos d’urgència pels serveis sanitaris. Els agressors i agressores,
alguns menors d’edat, han estat identificats per la policia local de Sitges gràcies a la col·laboració i mobilització
ciutadana.

Aquests delictes de lesions i d’odi són una expressió de LGTBIQ-fòbia intolerable, i ens preocupa que, a més a
més, creen un clima d'inseguretat al nostre poble.

Fa 12 anys que la nostra entitat, Colors Sitges Link, es va crear com un front comú contra aquest tipus
d’inseguretat i d’atacs que es succeïen al nostre col·lectiu. Ens inquieta l'increment d'aquestes situacions els
darrers anys.

És per això que, des d’aquí, volem expressar la nostra absoluta repulsa a aquesta agressió i manifestar la
nostra preocupació per la convivència. Amb aquesta, i altres agressions de les que ens han anant informant al llarg
d’aquesta setmana, no està en joc només la pèrdua del “turisme rosa”, sinó també la nostra pròpia identitat com a
Vila.

Sitges és una vila oberta i orgullosa de la seva diversitat. Una vila on durant dècades, s’ha aconseguit
eixamplar la llibertat i igualtat del nostres conveïns i conveïnes gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, i sent una
vila referent a nivell internacional que acull milers de turistes LGTBIQ+ de tot el món. A Sitges, tant al carrer com a
les entitats i a les institucions, treballem per preservar aquestes conquestes, sempre fràgils, perquè tothom les
pugui gaudir desenvolupant una vida plena. Fent una comunitat més lliure i segura.

És per això que sentim aquesta agressió LGTBI-fòbica com un atac a totes les sitgetanes i sitgetans. I per això
responem de forma unitària, transversal.

Diem amb una sola veu, orgullosament diversa, a les víctimes d’aquesta agressió, als seus familiars, amics i
coneguts que no esteu sols, que ens teniu al vostre costat. Diem als agressors i a les agressores que teniu tot el
nostre rebuig. I refermem que no tolerarem atacs com aquests, ni a Sitges ni arreu.

No restarem en silenci i treballarem per tallar d’arrel les actituds LGBTIQ-fòbiques que hi són darrera de les
agressions com la patida. Cadascú des del seu espai i la seva responsabilitat: combatent l’assetjament escolar;
educant la infància i adolescència en els valors del feminisme i la igualtat; barrant el pas a les actituds masclistes i
fomentant l’estima per la diversitat. Des dels patis de les nostres escoles a les nostres colles de cultura popular;
des de la institució i des dels carrers; a casa i a les places públiques; a la feina i als espais de lleure; tots i totes
ens comprometem a construir un Sitges lliure de LGTBIQ-fòbia.

Reclamem:
L’activació d’un programa adreçat a escoles i instituts, tant a Sitges com a la resta de la comarca, que es centri

en l’abordatge i prevenció de les violències de gènere, i un programa coeducatiu que permeti generar espais
diversos i plurals que contribueixen a produir canvis en el pensament, l’actitud i el comportament de les persones,
els quals són claus per a la prevenció de les desigualtats i discriminacions que les persones LGTBIQ+ patim.

Reclamem:
Un nou model d’atenció i suport a les persones LGTBIQ+ a Sitges, volem que el SAI sigui una porta d’entrada

directe a tot un ventall de recursos i atenció a la nostra comunitat. Reclamem que el SAI sigui un recurs mixte i
cogestionat tant per l’administració local com per les entitats LGTBIQ+ del municipi, tal com funciona a molts
indrets de Catalunya i que tant bon resultats està donant.

I també reclamem:
Més vigilància i seguretat als nostres carrers, especialment vetllant per la nostra seguretat al tancament dels

espais d’oci nocturn, i també reclamem actuacions per a prevenir furts i la venda il·legal de drogues al carrer.
Volem gaudir del lleure i del nostre temps d’oci de manera lliure i segura.

Per això proposem que locals d'oci de Sitges, policia local, Mossos d'Esquadra, govern local, conselleries de
salut, interior, igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya i entitats ciutadanes com Colors Sitges Link
treballem plegats per aconseguir elaborar un pla urgent i contundent de mesures i accions per a que atacs
LGTBIQfòbics com aquests no tornin a ocórrer.

Volem, i ens mereixem, viure segurs i en  llibertat. Les nostres vides importen. Aturem la LGTBIQfòbia!


