Societat | Redacció | Actualitzat el 29/06/2020 a les 13:43

Reivindiquen el Dia de l'Orgull i per
l'Alliberament LGTBI al Berguedà
L'Ajuntament de Berga incorpora un banc amb els colors de l'arc iris a la plaça
Viladomat, mentre que se suma a la commemoració penjant la bandera irisada al
balcó com diversos consistoris berguedans

Berga compta a partir d'ara amb un banc irisat a la plaça Viladomat per donar visibilitat a la diversitat afectiva
i sexual. | Aj. Berga

L'Ajuntament de Berga ha incorporat un nou banc en el mobiliari públic amb els colors de la
bandera irisada, emblema de la lluita dels col·lectius LGTBI, per donar visibilitat a la llibertat
afectiva i sexual. Aquest banc se situa a la plaça Viladomat. Es tracta d'una iniciativa impulsada
per l'àrea de Feminisme, que encapçala la regidora Roser Valverde, amb la participació de l'entitat
Tal Com Som.

Berga compta amb un banc irisat a la Pl. Viladomat per donar visibilitat a la diversitat afectiva i
sexual amb motiu del Dia Internacional per a l'alliberament LGTBI (28J). La iniciativa impulsada
per l'àrea de Feminisme ha comptat amb la participació de l'entitat @TALCOMSOM
(https://twitter.com/TALCOMSOM?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/B4gSPjZ4XA
(https://t.co/B4gSPjZ4XA)
? Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) June 28, 2020
(https://twitter.com/AjuntamentBerga/status/1277213840174985223?ref_src=twsrc%5Etfw)
Enguany aquesta commemoració coincideix amb la prohibició als ajuntaments per part del Tribunal
Suprem de penjar la bandera multicolor. Però Berga també s'ha sumat a la commemoració del 28-J
mostrant la bandera irisada al balcó consistorial, "per promoure el respecte, la igualtat de drets i la
diversitat sexual", segons ha informat l'ens local des del compte de Twitter municipal.
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Berga se suma a la commemoració del Dia Internacional per a l'alliberament LGTBI (28 de juny)
mostrant la bandera irisada al balcó consistorial per promoure el respecte, la igualtat de drets i la
diversitat sexual #28J (https://twitter.com/hashtag/28J?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #LGTBI
(https://twitter.com/hashtag/LGTBI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #orgull
(https://twitter.com/hashtag/orgull?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/EiHamNOxij
(https://t.co/EiHamNOxij)
? Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) June 26, 2020
(https://twitter.com/AjuntamentBerga/status/1276540913855148032?ref_src=twsrc%5Etfw)
No ha estat l'única corporació municipal de la comarca que ha commemorat aquesta jornada.
Altres consistoris han reivindicat la llibertat sexual amb missatges de suport al col·lectiu a través
de les xarxes socials i/o amb la bandera irisada als edificis consistorials.
El Consell Comarcal del Berguedà s'ha afegit a la commemoració recordant la tasca que es fa des
del Servei d'Atenció Integral, adreçat a persones que pateixin o hagin patit discriminació per orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Dia mundial LGTBIQ+
Que ningú ens digui com hem de ser.
Estima a qui vulguis i com vulguis. pic.twitter.com/SE1IxEJlTK (https://t.co/SE1IxEJlTK)
? Ajuntament de Bagà (@Ajuntament_Baga) June 27, 2020
(https://twitter.com/Ajuntament_Baga/status/1277011847103811584?ref_src=twsrc%5Etfw)

Per una #Gironella (https://twitter.com/hashtag/Gironella?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
inclusiva i plena de respecte, on cap persona se'n senti exclosa sigui com sigui i estimi com
estimi#28J (https://twitter.com/hashtag/28J?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Orgull2020
(https://twitter.com/hashtag/Orgull2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #estimacomvulguis
(https://twitter.com/hashtag/estimacomvulguis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/s8Yw06ORMS (https://t.co/s8Yw06ORMS)
? Ajuntament Gironella (@AjGironella) June 28, 202
(https://twitter.com/AjGironella/status/1277173957213540352?ref_src=twsrc%5Etfw) 0

Per la llibertat de les persones, igualtat, tolerància i respecte.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.#amblespersones
(https://twitter.com/hashtag/amblespersones?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/cgY2hh8VAo (https://t.co/cgY2hh8VAo)
? Ajuntament Puig-reig (@AjPuigreig) June 28, 2020
(https://twitter.com/AjPuigreig/status/1277257564020002816?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els drets de tots i totes ens fan més lliures. ?? Per unes vides lliures de LGTBIfòbia! ???? #28J
(https://twitter.com/hashtag/28J?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Orgull2020
(https://twitter.com/hashtag/Orgull2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #OrgulldePais
(https://twitter.com/hashtag/OrgulldePais?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #LaPobladeLillet
(https://twitter.com/hashtag/LaPobladeLillet?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Berguedà
(https://twitter.com/hashtag/Bergued%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
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pic.twitter.com/jBGZRv4oEn (https://t.co/jBGZRv4oEn)
? Ajuntament de La Pobla de Lillet (@AjPoblaLillet) June 28, 2020
(https://twitter.com/AjPoblaLillet/status/1277173774870294534?ref_src=twsrc%5Etfw)

El Consell Comarcal se suma a la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI
per fer entre totes i tots un #berguedà
(https://twitter.com/hashtag/bergued%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) just i amb
#orgull (https://twitter.com/hashtag/orgull?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??Recorda que el
Servei d'Atenció Integral és a disposició de la ciutadania ???????????#orgulldepaís
(https://twitter.com/hashtag/orgulldepa%C3%ADs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #LGTBI
(https://twitter.com/hashtag/LGTBI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #terradefuturs
(https://twitter.com/hashtag/terradefuturs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/A0wpZ335zV (https://t.co/A0wpZ335zV)
? CC Berguedà (@ccbergueda) June 28, 2020
(https://twitter.com/ccbergueda/status/1277173275706232832?ref_src=twsrc%5Etfw)
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