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«Ostres! Si els teus nois són normals!», li van dir en una ocasió, uns contrincants, a un 
dels entrenadors d’aquest club esportiu LGTBI, després de veure com els integrants de 
Panteres Grogues realitzaven un bon paper en la competició. «Clar, cony! Què 
penseu que són si no?», els hi va respondre el tècnic, orgullós. Per més copes i 
medalles que pugui haver gestat el club, en 25 anys d’història, aquest, el de la nor-
malització de les persones LGTBI en l’àmbit de l’esport, un camp especialment 
homòfob, és el seu triomf més destacat.

P A N T E R E S  G R O G U E S

TRENCANT ESQUEMES 
A  L’ E S P O R T
per Joan Antoni Torreblanca

«Els mariques ja són aquí»
«El primer any que vam arribar, notà-
vem les mirades. “Els Panteres, aquests 
són els gais...”, devien pensar», relata 
Jon Domínguez de 33 anys, integrant 
en la modalitat de rem del club espor-
tiu LGTBI Panteres Grogues. «Després 
de disputar diverses competicions li van 
dir al nostre entrenador, una persona 
que ja duia molt bagatge en l’àmbit del 
rem: “Ostres, Ricardo! Si els teus nois 
són normals!”», recorda rient Domín-
guez. «Clar, cony! Què penseu que són 
si no?», els hi va respondre textualment 
el tècnic. «Se’ls hi van trencar comple-
tament els esquemes. Es pensaven que 
no tindríem cap mena de força per re-
mar... És el prototip de les persones gais 
que ells tenien al seu cap. En canvi, ara 
ja ens consideren un més. Crec que tot 
plegat, com els comentaris i els riures, 

es fa des del desconeixement», subratlla 
Domínguez.

«Realment, l’objectiu de Panteres ha de 
ser crear consciència que hi ha altres rea-
litats. Trencar els esquemes, normalitzant 
les persones LGTBI. Estar als llocs, que 
ens vegin. El típic comentari de “els mari-
ques de Panteres ja són aquí”, que no el 
diuen però segur que el pensen, per nos-
altres és un orgull, ja que almenys els fem 
reflexionar», reivindica aquest remer de 
33 anys. D’acord amb les vigoroses xifres 
de l’entitat esportiva, sembla que estan 
aconseguint el seu propòsit: en acabar el 
mes de gener, Panteres Grogues comp-
tava amb 1.083 socis i fins a 32 seccions, 
tant esportives com de lleure. Entre les 
seves files hi ha esportistes amateurs i fe-
derats, i algunes de les seves modalitats 
competeixen en les lligues catalanes. La 

«Tenim el cas d’un noi que va arribar a Catalunya amb l’estatus de refugiat polític per homofòbia. En tenir Panteres Grogues un 
conveni amb l’associació Acathi, que es dedica a acollir estrangers LGTBI per incorporar-los a la societat catalana, va entrar a la 
secció de futbol. Quan va arribar al club, estava dins l’armari i, per descomptat, arrossegava moltes idees fruit de la cultura en la 
qual havia hagut de viure i de tot el que havia patit. Ara fa tres anys que és amb nosaltres i s’ha casat amb un company seu de la 
secció de futbol. Està completament fora de l’armari i fins i tot al Pride va pujar a la nostra carrossa com un més. Ha experimentat 
un canvi radical, és una persona completament diferent. És feliç», assegura orgullós el el president de Panteres Grogues.

Un refugiat egipci per homofòbia que ha trobat l’amor en l’esport

immensa majoria de les pràctiques es-
portives les desenvolupen en pavellons 
públics, que lloguen. Creat el club l’any 
1994, enguany bufen les espelmes d’un 
quart de segle de vida. «Aquesta és una 
forma diferent de relacionar-se i socialit-
zar amb altres persones LGTBI, enfront 
del món de la nit, de l’alcohol, del sexe 
i del rock and roll, que d’això ja hi ha una 
oferta importantíssima», resumeix Toni 
Travieso, president de Panteres Grogues.

Malauradament necessaris 
«Tenim molta gent que potser ha estat 
en algun altre club practicant esport i, 
pel fet de no ser heterosexual, ha tin-
gut problemes», subratlla Travieso, 
remarcant que aquesta agrupació de 
persones fora de l’heteronormativitat 
continua sent molt necessària en ple se-

gle xxi . «En l’esport, jo crec que trobem 
LGTBIfòbia en totes les modalitats, el 
que succeeix és que al futbol, en ser la 
pràctica majoritària, es visibilitza més», 
afegeix. «Un dels objectius que hauríem 
de tenir com a associació és desaparèi-
xer, mentre siguem necessaris és perquè 
hi ha circumstàncies que justifiquen que 
existim», raona Jordi Masnou, membre 

de la junta del club. «Ens trobem amb 
gent que no ho entén, fins i tot en casos 
de persones obertes de ment. “Per què 
sou un club només LGTBI i no per a tot-
hom?”, em pregunten. Jo els hi responc 
que som una entitat per a tot el món, 
però bàsicament pel col·lectiu, perquè 
segueix existint la discriminació», puntu-
alitza el president de Panteres Grogues.

En el cas de les persones transsexuals, el 
club és un oasi en mig del desert. A banda 
de l’ambient de respecte mutu que inten-
ten procurar-se els integrants del club en 
general, Panteres vetlla perquè les per-
sones que estan realitzant la transició de 
gènere «se sentin bé, acollides, tranquil·les 
i còmodes, com un més», assegura Travi-
eso. Per a tal fi, habiliten vestuaris íntims, 
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encara que no ho demanin. «Això ho te-
nim sempre en compte. És la diferència 
amb altres llocs; potser en un altre club 
suposaria un problema, per nosaltres no», 
diu taxatiu, i afegeix: «Estàs a una entitat 
on tu pots ser com ets, no has d’amagar la 
teva opció sexual, a més, estàs fent esport 
al nivell que tu vols».

«Saps que no estàs sol»
Un dels elements que coincideixen a 
remarcar els diferents integrants de Pan-
teres és que el fet d’acudir a les compe-
ticions o als entrenaments en grup els 
encoratja i els aporta seguretat i fermesa 
enfront de possibles burles, que no són 

habituals, però que continuen succeint de 
tant en tant. «Sí que passa, però enfront 
d’això, nosaltres ens en riem o simple-
ment diem: “Sí, aquí venim tots els mari-
cons, i guanyarem!”», comenta rient Lalo 
Navarrete de 34 anys. «Quan passa això i 
vas amb els companys, t’enorgulleixes de 
formar part d’una entitat com aquesta, 
perquè saps que no estàs sol», remata 
Navarrete, qui explica que també es tro-
ben reaccions a la inversa, molt positives. 
«A vegades diuen: “Olé aquest grup, què 
bé!”», afegeix.

En un context on persones LGTBI seguei-
xen patint agressions físiques per la seva 
identitat de gènere o orientació afectiva-

sexual —casos minoritaris però presents, 
encara—, el club, ha posat en marxa una 
secció de defensa personal. En la ment de 
tots està el cas del noi gai que el passat 
gener fou brutalment apallissat al metro 
de Barcelona. «Som pacífics, no volem 
problemes, però estem a favor de que la 
gent pugui tenir eines per poder-se defen-
sar d’una agressió en un moment determi-
nat», explica el president. ■

+ info
www.panteresgrogues.cat

SERVEI  D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI

 
UNA EINA CONTRA LA DISCRIMINACIÓ QUE GARANTEIX ELS TEUS DRETS
El Servei d’Atenció Integral LGTBI (SAI), que s’està creant a les comarques i ciutats de Catalunya, ajuda a les persones 
que pateixin o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere. Si et sents discriminada, si detectes homofòbia o transfòbia, o si senzillament vols més informació, no dubtis en 
aprofitar aquest servei que, estiguis on estiguis, tens a prop de casa.

Amposta 
SAI local
Carrer Sant Roc, 14
977 702 456

SAI comarcal del Montsià
Plaça Lluís Companys, s/n
977 704 371

SAI territorial de les Terres de 
l’Ebre
Carrer de Ramon Salas, 33 
977 706 534

Balaguer 
SAI comarcal de la Noguera
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30
973 448 933

Banyoles 
SAI comarcal del Pla de l’Estany
Carrer Pere Alsius, 12
972 580 388

Barcelona 
SAI central de Catalunya
Carrer Sepúlveda, 148-150, 6è
935 517 717

SAI territorial  
Carrer d’Albareda, 2-4 
935 544 246

Berga 
SAI comarcal del Berguedà
Carrer  Barcelona, 49, 3r
938 213 553

Blanes
SAI local
Plaça Argentina, 5
972 336 207

Calafell
SAI local
Plaça Constitució, 5
977 699 009

Cervera
SAI comarcal de La Segarra
Passeig Jaume Balmes, 3
973 531 300

El Pont de Suert 
SAI comarcal de l’Alta Ribagorça
Carrer Aigüestortes, 10
973 691 264

El Prat de Llobregat 
SAI local
Plaça de l’Agricultura, 4
933 790 050

El Vendrell 
SAI comarcal del Baix Penedès
Carrer Andreu Nin, 1-3
977 157 177

Esplugues de Llobregat 
SAI local
Carrer Angel Guimerà, 38
900 300 082

Figueres 
SAI comarcal de L’Alt Empordà
Carrer Nou, 48
972 677 050

Gandesa 
SAI comarcal de la Terra Alta
Carrer Povet de la Plana, 4
977 421 659

Girona 
SAI territorial 
Plaça de Pompeu Fabra, 1
872 975 958

Granollers
SAI local
Carrer Portalet, 4 4rt
938 426 714

La Bisbal d´Empordà 
SAI comarcal del Baix Empordà
Carrer Tarongers, 12
972 642 310

La Seu d’Urgell 
SAI comarcal de l’Alt Urgell
Plaça Soldevila, s/n
973 354 102

Les Borges Blanques 
SAI comarcal de les Garrigues
Avinguda Francesc Macià, 54
973 142 658

Lleida
SAI local
Avinguda de Tortosa, 2
973 700 457

SAI comarcal del Segrià
Carrer del Canyeret, s/n
973 05 48 00

SAI territorial 
Avinguda del Segre, 5
973 703 679

Lloret de Mar 
Biblioteca municipal
Plaça Pere Torrent, 1r
972 347 172

Manresa
SAI local
Carrer de la Canal, 6, 1r 
938 752 310

SAI comarcal del Bages
Carrer Muralla de St. Domènec, 24
936 930 363

Mataró
SAI local
Carrer de Cosme Churruca, 88
937 022 812

Mollerussa 
SAI comarcal del Pla d’Urgell
Carrer Prat de la Riba, 1
973 711 313

Móra d’Ebre 
SAI comarcal de la Ribera d’Ebre
Plaça Sant Roc, 2
977 401 851

Olot 
SAI comarcal de la Garrotxa
Plaça Palau, 8
972 266 644

Palafrugell
SAI local
Carrer Pals, 77
972 611 879

Puigcerdà 
SAI comarcal de La Cerdanya
Carrer Alfons I, 50-52
972 141 313

Reus 
SAI local
Plaça Patacada, 9
977 010 672

SAI comarcal del Baix Camp
Carrer Dr. Ferran, 8
977 327 155

Ripoll 
SAI comarcal del Ripollès
Carrer Progrés, 22
972 715 839

Sabadell 
SAI local
Carrer de Vidal, 146
937 246 167

Sant Boi de Llobregat 
SAI local
Carrer Ebre, 27
936 351 200

Sant Cugat del Vallès 
SAI local
Avinguda de Gràcia, 50
935 657 000

Sant Feliu de Guíxols
SAI local
centre cívic de Vilartagues 
Pl. Salvador Espriu, s/n
972 820 101

Sant Feliu de Llobregat 
SAI comarcal del Baix Llobregat
Parc Torreblanca, ctra. N-340,  
km 1249
936 852 400

Santa Coloma de Farners 
SAI comarcal de la Selva
Carrer del Prat, 1, 1r
872 973 003

Santa Perpètua de Mogoda
SAI local 
Carrer Pablo Picasso, 32 
935 604 205

Santa Coloma de Gramenet 
SAI local
Carrer Pompeu Fabra, 22
934 661 411

Solsona 
SAI comarcal del Solsonès
Carrer Dominics, 12
973 482 003

Sort 
SAI comarcal del Pallars Sobirà
Carrer del Mig, 9 
973 620 107

Tarragona 
SAI local
Plaça Imperial Tarraco, 1
692 930 204

SAI comarcal del Tarragonès
Carrer Les Coques, 3
977 244 500

SAI territorial 
Avinguda d’Andorra, 7 bis
977 241 935

Tàrrega 
SAI local
Plaça Major, 1
973 311 608

SAI comarcal de l’Urgell
Carrer Agoders, 16
973 500 707

Terrassa 
SAI local
Ctra. de Montcada, 596
937 315 982

Torelló 
SAI local
Carrer Enric Prat de la Riba, 17 /
Ronda del Puig, 2
938 594 272 / 938 593 612

Tortosa 
SAI local
Carrer Enric Bayerri, 4, 1r
977 585 810

SAI comarcal del Baix Ebre
Carrer Barcelona, 152
977 445 308

Tremp 
SAI comarcal del Pallars Jussà
Carrer Peressall, 5
973 654 818

Valls 
SAI local
Ctra. del Pla, 37-A
977 614 040

Vic 
SAI comarcal d’Osona
Carrer de la Llotja, 1, 2n
937 027 284

Vielha 
SAI d’era Val d’Aran
Carrer Major, 36
973 642 560

Vilafranca del Penedès 
SAI local
Plaça Penedès, 3, 2on
938 920 358 /ext. 3283)

SAI comarcal de l’Alt Penedès
Carrer Hermenegild Clascar, 1-3
938 900 000

Vilanova i la Geltrú
SAI local
Plaça de la Vila, 8
938 140 000

SAI comarcal del Garraf
Plaça Beatriu Claramunt 5-7
938 100 410

Instruccions de joc
El Joc de l’Escala de les pàgines 24-25 et 
mostra la lluita LGTBIQ i els entrebancs que 
l’homofòbia i la transfòbia poden significar 
en la cursa de la vida. 

Poden jugar de 2 a 4 persones. 
Guanya la jugadora que arriba abans  
a la casella 28.

A més del tauler de joc (les pàgines centrals 
d’aquesta revista), es necessiten 4 fitxes  
(1 per jugadora) i 1 dau.

Totes les jugadores hau de començar a la casella 
1 i aniran tirant els daus de manera correlativa, 
avançant tantes caselles com digui el dau.

Quan una jugadora cau en una casella on 
hi ha la fitxa d’una altra jugadora, aquesta 
darrer haurà de retrocedir 2 caselles (si en 
aquesta casella hi ha una altra fitxa, tres 
quarts del mateix, i així successivament).

Caselles especials
Casella nº 2 
De petit, estant internat a l’escola religiosa, 
vas patir abusos per part del teu mossèn-
professor.
Per fugir d’aquesta realitat, avances 2 caselles.

Casella nº 7 
Sortint de la discoteca, has patit una 
agressió homòfoba.
Puges per l’escala fins a la casella nº 20 i 
denúncies els fets sota l’empara de la Llei 
Contra l’Homofòbia. 

Casella nº 12 
Ets el típic mossèn-professor que abusa  
dels seus alumnes a l’internat.
Te’n vas a la casella nº 4 per tal de que sentis 
el què és patir abusos i et passes 3 cops 
sense tirar.

Casella nº 10 
Sempre havies volgut ser tota una reinona 
i poc a poc t’has anat creant la teva pròpia 
corona
T’has guanyat exercir de queen i puges per 
l’escala fins a la casella nº 19.

Casella nº 15 
Tant taconeig amunt i avall i al final has fet 
una gran relliscada.
Llisques fins a la casella nº 13 i al veure on 
has caigut, t’entretens agenollada i et passes 
1 cop sense tirar.

Casella nº 16 
La teva lluita trans ha estat tot un èxit.
Puges per l’escala fins a la casella nº 27 i allà 
et canvies el DNI amb tranquil·litat, sense 
que intervingui cap metge en el procés.

Casella nº 18
Mai has parat de ser activista.
Puges per l’escala fins a la casella nº 26 per 
contemplar des d’aquesta talaia els avenços 
aconseguits pel què fa als drets LGTBIQ.

Casella nº 20 
Al veure una parella de noies fent-se un 
petó, has fet el típic insult suposadament 
graciós però totalment lesbòfob.

Baixes per l’escala fins a la casella nº 7  
i t’esperes 2 cops sense tirar a que la Llei 
Contra l’Homofòbia dictamini quina  
sanció et cau.

Casella nº 21 
Finalment —ja era hora, guapa!—  
t’has atrevit a sortir de l’armari.
Fas un salt fins a la casella nº 23 i allà et fas 
un petó en públic amb la teva parella. 

Casella nº 23 
Tens dubtes sobre si dir o no dir a la feina 
que ets gai.
Apa, llisques fins a la casella nº 23 i et 
quedes 1 partida ben armariada i sense tirar.

Casella nº 26 
No saps si anar al Pride, a la xerrada queer 
del centre cívic del barri, al festorro de 
l’escuma, o quedar-te al sofà de casa veient 
per la tele les imatges de la manifestació  
gai de Nova York. 
Baixes per l’escala fins a la casella nº 18 per 
recordar els teus ja massa llunyans temps 
d’activista. 

Casella nº 27 
Ets trans i t’acabes de canviar el DNI sense 
problemes.
Baixes per l’escala fins a la casella nº 16 per 
retre homenatge a aquelles persones que 
t’han precedit i que, lluitant, han aconseguit 
aquesta fita.


