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Quins
sense
vergonyes!
L’associació universitària LGBT
Sin Vergüenza celebra vint
anys d’activitats lúdiques i
compromeses. Per Martí Sales

NO TENEN PÈLS a la llengua ni

DE QUÈ VA…
Són la punta de
llança de l’activisme
LGBT al món
universitari.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR…
Perquè a més de
participar en debats
molt interessants,
fareu amics i
socialitzareu.
Æ Universitat de
Barcelona. Aula 102a
de l’edifici històric. Dv. a
les 20 h.

IRENE FERNÁNDEZ

han de retre comptes a ningú.
Ho tenen tot a guanyar i res a
perdre. Són joves i volen que el
col·lectiu LGBT tingui veu i vot
en tots els àmbits de la societat,
inclosa la universitat, d’on fa vint
anys que va sorgir l’associació Sin
Vergüenza.
Uns quants estudiants de la
branca jove de la Coordinadora
Gai-Lesbiana van crear l’associació
el 1996 a la Universitat Pompeu
Fabra i avui tenen presència
a la UB, la UAB, la UPC o el
TecnoCampus de Mataró i ja
són gairebé 300 socis. Lluiten
per esborrar el concepte ambigu
de ‘tolerància’, combatre la
discriminació i garantir el respecte
per la diferència com a puntal
d’una societat millor. Es reuneixen
cada divendres al vespre a l’aula
102a de l’edifici històric de la
plaça de la Universitat i allà fan
xerrades didàctiques sobre temes
de legalitat, d’història o de salut,
i també debats que acaben sent

multitudinaris (com el que van fer
sobre el poliamor, que va superar
totes les expectatives!). Sovint,
després, aprofiten l’avinentesa del
divendres a la nit per anar a sopar
plegats i sortir de festa: l’associació
també serveix per conèixer gent,
socialitzar i passar-s’ho bé.
Un altre dels vessants
importants de Sin Vergüenza
és l’activista: són a tots els actes
reivindicatius a peu de carrer,
a les manifestacions i als actes
institucionals. Fa poc, amb el
cas del youtuber homòfob de
Mataró, d’acord amb l’ajuntament
de la ciutat van organitzar una
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mobilització popular de rebuig:
aquesta ciutat és precisament un
exemple del moment actual de
creixement que viu l’associació, ja
que braç a braç amb una regidora,
va ser Sin Vergüenza qui hi va
organitzar el Dia de l’Alliberament.
Mantenen vincles i lluites
comunes amb tota mena d’entitats
i associacions, com ara Teixit de
Dones, Lesbicat, Gais Positius o
Acathi, i organitzen trobades i
excursions: no paren! No els falta
empenta ni il·lusió per abanderarse i lluitar per un món millor:
podem estar orgullosos del seu
compromís i entusiasme. Q
Compra entrades i reserva taula a timeout.cat

