Sóc el Marc Usart Anglada, i em presento com a candidat al secretariat per Sin Vergüenza,
associació LGTBI+ juvenil.
Tinc 23 anys i visc al barri de Sant Andreu en un pis compartit. Vaig néixer a Berga, però fa des
de 2014 que visc aquí a Barcelona. Vaig venir per estudiar Dret i Gestió i Administració Pública
a la Universitat de Barcelona, i si la sort em somriu, pretenc quedar-m’hi a viure tota la vida.
Actualment sóc advocat a “Legales Sin Fronetras”, una cooperativa d’advocats al servei de la
classe treballadora, i m’especialitzo en Dret administratiu.

L’any 2015 vaig començar a participar en el moviment estudiantil a través de l’assemblea de la
meva facultat, i poc després, vaig entrar a militar a l’Associació d’Estudiants Progressistes,
entitat amb la qual segueixo en contacte i que sempre duré al cor, però ara des de la distància,
ja que el mes de febrer d’aquest mateix any vaig acabar els meus estudis. He participat a
diferents nivells de govern de la institució universitària, sempre amb la intenció de defensar
l’interès de tot estudiant, amb el suport de la meva assemblea i de la meva entitat base.

L’any 2018 vaig cursar pràctiques extracurriculars a l’Observatori Contra l’Homofòbia. Aquest
va ser el meu primer contacte real amb el moviment LGTBI+. El següent any vaig entrar a Sin
Vergüenza, l’entitat per la qual em presento a entrar al secretariat. Allà hi vaig aprendre la
importància de tenir una entitat que vagi encara més enllà d’un espai de lluita i de formació, si
no que pretengui ser -i sigui- un espai segur.

Vull entrar al secretariat per poder ajudar a construir un espai segur per tots els joves LGTBI+.
Amb això no em refereixo tan sols al mateix CJB, em refereixo a tota la ciutat que tant
m’estimo. Imagino un futur on cadascú pugui ser com realment és, i expressar-se com es
vulgui expressar, sense que importin els seus orígens o la classe social a la qual pertanyi, i que
això no li suposi represàlies de cap mena. Vull entrar al secretariat per contribuir com pugui a
millorar la ciutat que m’ha acollit com fill seu i que com a capital que és ha sigut sempre far del
progressisme català. Vull entrar al secretariat perquè reconec el CJB com el motor de canvi que
és, i perquè confio poder treballar-hi amb vista a erradicar tota desigualtat, encara que sigui de
mica en mica i encara que costi.

Per què ens organitzem? Perquè ens neguem a acceptar un present ple d’explotació,
masclisme, racisme i per descomptat, LGTBIfòbia. Perquè no ens volem tornar a amagar.
Perquè no deixarem que el treball de qui ha lluitat abans se’n vagi en orris. Perquè volem fer
realitat un futur lliure d’opressions on cadascú pugui mostrar-se i ser com realment és.
Associar-se, organitzar-se i lluitar és l’única manera d’assegurar-nos que tard o d’hora ho
aconseguirem.

I com ens agrada dir a la meva entitat, recordeu, viu la vida... sin vergüenza!

