
 

 
 

PRIDE BARCELONA DEL 22 AL 29 DE JUNY 2019 

PRIDE BARCELONA PRESENTA EL PROGRAMA I LA SEVA 
CAMPANYA PELS DRETS DE LES FAMÍLIES LGTBI  

 

● Celebrem el 50 aniversari de Stonewall sota el lema #WeAreFamily per donar 

visibilitat a la diversitat familiar i reivindicar la igualtat de drets amb les famílies 

heteronormatives 

● La zona de l’Av. Maria Cristina s’amplia amb la incorporació de la Plaça de 

l’Univers, els dies 28 i 29 de juny 

● Vengaboys, INNA i Soraya entre els primers artistes confirmats 

 

Barcelona, 8 de maig del 2019 - La organització Pride! Barcelona, l’Orgull més gran del 

Mediterrani, ha presentat avui la campanya social de recolzament a les famílies LGTBI, a 

més de l’avanç del seu programa d’activitats i concerts. Pride! Barcelona, que va batre el 

rècord històric de participació amb més de 380.000 persones, més de 100 actes i un 

impacte econòmic valorat en 65M€ a la ciutat, torna amb més espais, més activitats i més 

reivindicació.   

 

Han participat en l’acte Juan P. Julià, Director de Relaciones Institucionals Pride! BCN; Maria 

Giralt, Directora de l’Àrea Social I Relaciones amb Entitats Pride! BCN; Katy Pallàs, 

Presidenta de la FLG, Associació de Famílies LGTBI; i Ferran Poca, Director del Festival 

Pride! BCN.  

 

Enguany també es commemora el 50 aniversari de les protestes de Stonewall, que van 

donar lloc al moviment LGTBI a tot el món i al Dia Internacional de l’Orgull, el 28 de juny. La 

primera manifestació a España fou a Barcelona l’any 1977 i a recórrer les Rambles. 

“Barcelona és una de les ciutats més obertes i diverses del món, reconeguda com un dels 

destins LGTBI més populars. Tanmateix, ens entristeix reconèixer que no comptem ni amb el 

recolzament institucional ni amb l’econòmic per part de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat la 

seva història i haver aconseguit ser ciutat candidata a l’EuroPride 2022”, comenta Juan P. 

Julià.   

 

Pride! BCN ha presentat la campanya de conscienciació i visibilització de les famílies 

LGTBI que, sota el lema #WeAreFamily, reivindica la igualtat de drets amb les famílies 

heteronormatives i l’educació a les escoles en diversitat familiar, orientació sexual i identitat 

de gènere. “Volem seguir reivindicant que no existeix un únic model de famílies, i celebrar 

l’amor més enllà de la identitat de gènere i de l’origen de les nostres famílies”, comenta Maria 

Giralt, Directora de l’Àrea Social I Relaciones amb Entitats Pride! BCN, activista històrica que 

va formar part de la primera manifestació LGTBI en Barcelona. 

 

La campanya està composta d’onze cartells en total, a més d’altres suports audiovisuals que 

es difondran a les xarxes socials. Onze famílies reals que parlen de la seva experiència i lluita 

per ser famílies. Famílies formades per lesbianes, gais, trans, famílies monoparentals i  
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poliamoroses, entre altres. També s’ha dissenyat una samarreta oficial amb el lema que pot 

adquirir-se a la botiga online de Pride! BCN, la recaptació de la qual es destinarà a fins socials. 

 

El Parlament de Catalunya fou el primer en aprovar la lli que permet l’adopció conjunta de 

parelles lesbianes i gais, el març del 2005. Tres mesos més tard es va aprovar a Madrid la 

llei del matrimoni igualitari. Gràcies a aquestes lleis i segons les dades de la FLG, a Espanya 

existeixen aproximadament entre 10.000 i 12.000 familias gais i lesbianes des del 2017.  

 

“Les famílies formades per persones LGTBI han existit sempre. El que no hi ha hagut sempre 

és el seu reconeixement social ni molt menys el legal. De fet, hi ha molts països on encara no 

tan sols no es reconeixen, sinó que es consideren il·legals i són condemnades, i des d’aquí 

reivindiquem que som família sempre, a tot arreu, everywhere” comenta Katy Pallàs, 

Presidenta de l’Associació FLG. “Després d’anys de lluita, moltes persones LGTBI, 

especialment lesbianes, van decidir formar famílies i tenir infants. Així es va crear el 2011 la 

primera associació de Famílies de Lesbianes i Gais d’Espanya, la nostra associació”, afegeix 

la Katy.  

 

 

MÉS REIVINDICACIÓ · MÉS FESTIVAL · DATES CLAU 

 

Més conferències, més actes, més unió i compromís. Aquests són els objectius de Pride! BCN 

per aquesta edició. Dins de l’agenda social i cultural presentada avui, cal destacar les 

Conferències sobre Famílies LGTBI en els eixos d’Educació, Salut i Justícia del 12, 21 i 

26 de juny. A més de la jornada amb activitats especials al Parc d’Atraccions del Tibidabo, el 

16 de juny.  

 

El 27 de juny tindrà lloc el pregó de l’Orgull a càrrec de la Itziar Castro, l’actriu espanyola 

coneguda principalment pel seu paper de Goya a Vis a vis i el seu treball en pel·lícules com 

Pieles.   

 

Una de les novetats principals d’aquesta edició és que l’orgull es tornarà a celebrar a l’Av. 

Maria Cristina i que guanyarà un nou espai, sumant-hi la Plaça de l’Univers. Així, la plaça 

serà l’epicentre de les activitats durant el dia i amb tres espais principals. Una zona més gran 

per les activitats amb famílies de PRIDE KIDS, que comptarà amb un nou escenari i 

l’actuació del grup musical que triomfa entre els més petits, Pot Petit. El PRIDE VILLAGE 

amb associacions LGTBI i, per descomptat, una zona de restauració ampliada. I 

l’ESCENARIO PRINCIPAL amb música, djs i actuacions d’artistes del panorama nacional i 

internacional seguirà a l’Av. Maria Cristina. 

 

“Treballem cada dia per oferir una proposta d’entreteniment variada. El Pride! BCN és el 

festival públic i gratuït de la ciutat equiparable en importància a la celebració de la Mercè, i 

amb un caràcter social i pro drets que no tenen altres esdeveniments. En altres paraules, som 

la festa major de la diversitat i els drets humans de Barcelona”, comenta Ferran Poca, Director 

del Festival Pride! BCN.  

 



 

 
 

El dissabte 29 de juny a las 18h començarà la Manifestació que iniciarà la seva marxa des 

del Parc de les Tres Xemeneies, recorrerà l’Avinguda Paral·lel i arribarà a Maria Cristina a les 

20h, on es llegirà el Manifest d’aquesta edició.   

 

En un avançament del cartell d’artistes durant els dies 28 i 29 de juny, confirmem les 

actuacions de INNA, Vengaboys, Soraya, Glitch Gyals (La Pili i Jirafa Rey), Ladilla Rusa, 

La Prohibida, Sharonne i la Terremoto de Alcorcón.  

 

Pride! BCN 2019 preveu aconseguir una major participació que en edicions anteriors, 

arribant a aconseguir els 400.000 participants, i compta amb un impacte econòmic al 

voltant dels 70M€. 

 

Més informació a www.pridebarcelona.org  

Contacte de premsa: Sonia Molina | 650 651 948 | press@pridebarcelona.org  
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