
MANIFEST DE L’ORGULL CRÍTIC EN CONTRA DE L’ACTE DE SIGNATURA 

PER PART DE LES ALCALDESSES I ALCALDES DEL PSOE DE LA BANDERA 

TRANS QUE RECORRE L’ESTAT 

El 9 de juny de 2020 part de la directiva del PSOE (Carmen Calvo, José Luis Ábalos, 

Santos Cerdán i Alfonso Rodríguez) va signar un comunicat que atempta en contra dels 

drets de les persones trans, la qual cosa no és compatible amb el discurs de falsa 

tolerància que ens han estat venent des de fa temps.  

No obstant això, des de l’abril les alcaldesses i els alcaldes del PSOE estan firmant una 

bandera trans per desbloquejar l’aprovació de la Llei Trans. I, des de l’Orgull Crític ens 

preguntem: “Quin sentit té això si, tanmateix, no concorda el que es diu amb el que es 

fa?”.  

Per tant, des del col·lectiu volem alçar la veu i denunciar les incongruències d’aquest 

partit “d’esquerres”. És més, és important recordar com el PSOE sempre ha jugat amb el 

col·lectiu LGTBIQ+, ja que ha mirat de tenir un discurs tolerant per pura conveniència, 

sense cap intensió de fer cap canvi. Actualment, hi ha un sector del partit que defensa 

que el subjecte polític del feminisme hauria de ser la dona cis. També, afirmen que la 

teoria queer desdibuixa la realitat de les dones i, per si no fora poc, ens estan acusant de 

confondre els conceptes “sexe” i “gènere”: 

Amb tot açò, el que pretenem des de l’Orgull Crític és mostrar la nostra disconformitat amb els 

sense sentits  del PSOE a l’hora d’aprovar la Llei TRANS, la qual pot ajudar a fer justícia a 

persones que són víctimes d’un estat feixista, trànsfob i opressor . I, també, exposar com ens 

estan atacant utilitzant arguments falsos per a invalidar el nostre discurs reivindicatiu a favor de 

la diversitat i de la llibertat, a partir del respecte i la tolerància.  

 


