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MANIFEST 28 J 2009  
 

 
Des de el Notre Partit volem sol·lidaritzar-nos amb tots i totes aquelles 

persones que des de fa molts anys amb lluitat, desinteressadament de 

veritat, pels drets del col·lectiu LGTB per a que s’equiparin als del 

col·lectiu HETEROSEXUAL, però si pensen, que seguim vivint en una 

societat Hetero Masclista, que encara veu a les dones con el sexe dèbil i 

tenim les mateixes normes i lleis, ni una ni les altres es compleixen per a la 

seva igualtat, i el col·lectiu LGTB sembla rendit, en la lluita per a l’ igualtat 

i dels drets de la nostra gent. 

 

I encara que es irònic son un dels col·lectius amb més representació feta per 

entitat i a la vegada amb més entitats enfrontades, i això sense contar amb 

d’individualisme, Nosaltres con Partit Polític no solsament representen a 

aquest col·lectiu, si no que representen a tot aquell que esta en minoria i no 

tenen recolzament, ni t’han se vol d’aquelles entitats, moltes d’elles mal 

anomenades sense ànim de lucre.  

Ens hem cansat de l’ hipocresia d’aquestes entitats i de tots els que les 

representen, que es venen a la política de les subvencions Públicas, irònic 

un altre vegada, que un partit tingui que denunciar-los públicament, encara 

que n’hi ha que dir que no tots son així però si la malloría,  i si això li 

sumen que per més inri la malloría dels Gais voten a la dreta, si a partir de 

les següents eleccions Generals perden drets serà per la vostra culpa, o una 

o un altre o sou cecs o solsament us estimeu a vosaltres mateixos, sense 

pensar amb les generacions anteriors de gais que han sofert per a que avui 

solsament alguns privilegiats puguin passejar pel carrer agafats de les mans 

amb les seves parelles, però això si, solsament una minoria anecdòtica per a 

callar les boques. 

 

Per altre banda estan els mitjans de comunicació, que l’únic que venen es 

sexe i diversió, l’entenem son empreses privades, però que passa amb els 

medis públics, també han oblidat la quantitat de gent que el Franquisme, va 

mutilar, electrocutar fen servi l’electroshock i va matar pel fet de ser gai, 



     PARTIDO GLBTH/TSI 

 

PARTIDO GAY, LEBICO, BISEXUAL, TRANSEUXUAL Y HETEROSEXUAL/TODOS SOMOS IGUALES 

www.glbth-tsi.org  
Tel: 93-603-08-83  Fax: 93-260-07-25 e-mail: info@glbth-tsi.org 

N.I.F G-65086548 
 

però clar amb fer un reportatge cada 5 o 10 anys si n’hi ha sort es suficient, 

però això si, con a mínim fen 12 programes a l’any per cadena amb tot 

tipus de gent, que si existeixen, gracies a Deu, però que solsament 

representa a una minoria de la nostra minoria, però con fa riure, son 

divertits o inclús es posen a tret de la befa, doncs ja els i va bé, sobretot per 

que ven. 

 

Això sense conta amb el col·lectiu Lèsbic que solsament es visible amb una 

bandera en “manifestacions” o festes de “carrosses” con carnestoltes, ho 

qual esta bé, per que sense aquestes festes els medis no ens faríem cas i no 

sortirien en els mateixos, bé des de aquí demanen que les lesbianes siguin 

igual de valents que els Gais i comencin a guanyar-se una mica de terreny  

noies necessiten que comenceu a existir i donar la cara. I sobre tot que no 

sigueu excloïen o imitadores i que tingueu personalitat pròpia, els drets no 

es guanyen es conquereixen i no es tenen regalats ni donats per altres. 

 

Entenem que aquest manifest molesti a molta gent i que inclòs solsament 

arribi als nostres militants i simpatitzants que no son pocs, però desprès de 

veure el que han sofert molta gent per tenir el simple dret de dir el que 

pensa, parla la seva pròpia llengua i con no, ser lliure en l’amor i la seva 

elecció sexual, veien com tot el mont creu que a España tot esta fet i no hi 

ha res més lluny de la realitat, encara que els Heterosexuals son els que més 

es contagien amb el V.I.H. i elles més que ells, per culpa dels segons, 

segueixen senyalant al col·lectiu LGTB con un col·lectiu malaltís, quant 

son el grup que més a lluitat per donar a conèixer la malaltia, i posar fre,( 

no sempre s’aconsegueix), seguim deixats de menys per la justícia 

Española i no ens valoren de la mateixa manera a un matrimoni 

Homosexual que un Heterosexual, a l’hora d’adoptar un nen o nena, ¿o 

quant vagis a E.E.U.U.  o altres països de la U.E. , o de qualsevol part del 

mon a treballar per que a la teva empresa li dona la gana o ho necessita i el 

teu matrimoni Homosexual no sigui reconegut?, ¿que fareu a les hores? ¿Es 

quant reclamar-ho?, ¡no!, la reclamació te que ser sempre dia a dia. 

 

Per això vos demanem, i evidentment que comprenen que amb la crisis tots 

tenim dret a ser feliços, però si us plau, no llaceu la tovallola, no vos deseu 

entabanar pels politics, (inclòs nosaltres si no fen les coses con cal), 
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recordeu i honoreu a tots aquells que han mort o han sigut torturats per la 

causa, coneguts o no i continueu lluitant. 

 

Això es el que pensen i creiem des de el PARTIT GAI LESBIC 

BISEXUAL TRANSEXUAL I HETEROSEXUAL TOTS SON IGUALS i 

així ens expressem.  

 

FELIÇ DIA DE L’ORGULL GAI FELIÇ 28 DE JUNY DE 2009. 

 

 

 

PRESIDENT 

 

PERE A. MIR 

 

  


