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ANNEXO2.  

ORIENTACIONS PER A LA DISCUSSIÓ 

 

1. Als gais els agraden tots els homes i a les lesbianes els agraden totes les 

dones. L’objectiu és vèncer l’estereotip que les persones homosexuals són 

promíscues per la seva preferència sexual, que solament es mouen pel sexe, etc. 

L’atracció sexual és causada per certes característiques físiques, psicològiques i 

afectives, per la qual cosa una persona homosexual no se sentirà atreta per totes 

les persones del seu mateix sexe, sinó solament per algunes d’elles que reuneixin 

determinades característiques que l’atreguin. 

2. Els gais volen ser dones i les lesbianes volen ser homes.  

L’objectiu és diferenciar la preferència sexual de la identitat de gènere. Preferència 

sexual (de vegades també anomenada opció o orientació sexual) es refereix a cap 

a on es dirigeix l’atracció sexual i el desig, mentre que identitat de gènere es 

refereix al gènere que senten les persones i en el qual aquestes volen ser 

reconegudes (en la majoria de casos, home o dona, encara que no sempre). 

Preferència sexual i identitat de gènere són dues variables independents que es 

poden combinar de totes les formes possibles. A més, s’intenta trencar l’estereotip 

que les lesbianes adopten unes actituds i comportaments masculins (en la seva 

forma d’actuar, en la seva aparença física...) o que els gais tenen comportaments 

o actituds femenines. 

3. L’homosexualitatés no és natural.  

En la sexualitat, no hi ha normalitats i anormalitats, sinó una amplíssima diversitat 

de possibilitats que sempre són legítimes mentre totes les persones que hi 

participen hi estiguin d’acord (és a dir, mentre hi hagi consentiment). La idea del 

que és «natural» i «no natural» és molt antiga, de l’època dels nostres besavis i 
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encara més enrere! I té a veure amb la idea que el sexe és només per a la 

reproducció: no per al plaer, no per a la comunicació, no per al benestar, no per a 

la intimitat...  

Des d’aquesta òptica, hi ha molt poca gent que tingui sexe tan sols per procrear 

(sense plaer, ni comunicació, ni benestar...), així que hi ha molt poca gent que 

segueixi aquesta «naturalitat o normalitat». Aprofundint més, caldria qüestionar-se 

si aquesta «normalitat» és desitjable. 

4. Quan una persona és homosexual es nota.  

L’objectiu és trencar certs estereotips existents en la societat que fan que una 

determinada aparença o forma de vestir s’associï al fet de ser gai o lesbiana.  En 

concret, que una dona adopti un estil masculí pot fer pensar que sigui lesbiana, i 

si un home adopta un estil femení és que és gai. En realitat, la preferència sexual 

únicament vol dir cap a qui se sent atracció, i no està relacionada ni amb el gènere 

ni amb un estil o forma de vida determinada. D’altra banda, hi ha moltes formes de 

viure el fet de ser homosexual, tant a través de l’aparença com de les actituds, 

l’estil de vida...  L’important no és si «es nota més o menys» el fet de ser 

homosexual, sinó que per a cada persona aquesta és la seva vivència i la seva 

forma de manifestar-se. Donant a conèixer i acostant la diversitat 

d’homosexualitats existents afavorirem actituds de respecte cap a aquestes. 

5. Si algú em diu “gai” o “lesbiana”, considero que m'ha faltat al respecte.  

És important poder diferenciar entre la identitat i l’insult. Si assumim un marc de 

drets i llibertats sexuals, assumim que totes les possibilitats tenen el mateix valor, 

que no n’hi ha unes de millors i unes altres de pitjors. Alhora, és important veure 

que moltes vegades s’usa «gai» o «lesbiana» (o «marieta», «tortillera», etc.) amb 

la intenció d’insultar i fer sentir malament la gent (independentment de quina sigui 

la seva preferència sexual). I és lògic que ens sentim malament quan és aquesta 

la intenció amb la qual es parla. 
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6. Les persones bisexuals no saben què els agrada.  

Les persones bisexuals són persones que es poden sentir atretes per homes i per 

dones de forma sexual i afectiva. Això no vol dir que ho sentin per tots els homes 

ni per totes les dones. Les nostres sexualitats, els nostres desitjos, canvien al llarg 

de la vida. Els de tothom. Si no, tota la vida ens agradarien els i les adolescents... 

Pot ser que la preferència d’una persona bisexual canviï amb el temps, com pot 

ser que canviï la d’una persona heterosexual. I això no vol dir que aquesta 

persona no sàpiga el que li agrada. 

7. Els nois que tenen moltes amigues són gais.  

Aquest és un estereotip més. Una cosa és el que t’agrada fer, quines són les teves 

aficions, etc., i una altra cosa és qui t’atreu sexoafectivament. Hi ha nois que tenen 

moltes amigues i són gais i hi ha nois que tenen moltes amigues i són heteros. Hi 

ha nois que solament tenen amics i cap amiga i són gais. I hi ha nois que tenen 

moltes amigues i no es volen etiquetar... Existeixen totes les possibilitats 

imaginables perquè, com ja sabem, en el món de la sexualitat i les relacions 

interpersonals, cada persona és única i especial. 

8. Si un amic o amiga és homosexual, a mi m'és igual. No m'afecta.  

L’objectiu d’aquesta afirmació és explorar què passa amb els nostres prejudicis 

quan les històries ens resulten properes. Hi ha qui empatitza més i qui empatitza 

menys. De vegades l’afecte fa que la gent accepti situacions encara que li puguin 

resultar estranyes. D’altres, al contrari, la proximitat fa que algunes persones se 

sentin interpel·lades o qüestionades per la preferència sexual de les persones 

properes; per exemple: «Si el meu millor amic és gai i anem junts, la gent pensarà 

que jo també ho sóc...». Hi ha situacions en les quals cal triar què ens importa 

més, el que pensi la gent o el nostre amic o amiga. Desafortunadament, molts 

cops acaba important més el que pensi la gent. 
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9.  A les dones trans* els agraden els homes i els homes trans* les dones. 

Hi ha homes trans* a qui sí i d’altres a qui no. Les persones trans* s’identifiquen 

amb un gènere diferent del que se’ls va assignar en néixer. De com cadascun i 

cadascuna s’identifica (sovint homes i dones, encara que no sempre) se’n diu 

identitat de gènere. Una altra cosa diferent és qui t’atreu, sexualment, 

afectivament o romànticament. Totes les combinacions entre identitats i 

preferències són possibles. 

10.  Quan una persona és trans* no sap qui és.  

Una persona trans* és una persona que se sent identificada amb un gènere 

diferent del que se li va assignar en néixer. Aquest sentiment persistent 

d’identificar-se amb un altre gènere fa que la persona s’assumeixi com a trans* i 

decideixi explicar-ho a qui li resulti de confiança, demanar que la gent li canviï el 

nom (o no) i fer-se canvis corporals (o no). A tots aquests canvis se’ls anomena 

trànsit i, com en la sexualitat, en els processos de trànsit cada personai té unes 

necessitats i uns desitjos propis i únics. No hi ha una sola forma de fer. Igualment, 

són processos que confronten fortament les normes socials i que exigeixen un alt 

grau de valentia. Per això, les persones que decideixen fer un procés de trànsit hi 

han pensat molt i precisament si ho decideixen és perquè, ben lluny d’estar 

confoses, saben perfectament qui són. 

11.  És fàcil saber si una persona és trans* perquè es nota.  

Hi ha persones trans* que són sovint identificades com a tals, per qüestions 

d’altura, tons de veu, etc., especialment al principi dels processos de trànsit. 

També hi ha moltes persones trans* que no són identificades com a tals; és a dir, 

que no es nota que ho són. I també hi ha persones cis (persones que se senten 

còmodes amb el gènere que se'ls va assignar en el moment de néixer) que no 

encaixen amb l’estereotip físic d’home o dona, i que són vistes com a persones 

trans* sense ser-ho realment.  
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12. La intersexualitat és part de la diversitat humana. 

"Intersex" representa l'espectre de variacions de les característiques sexuals que 

ocorren de manera natural en l'espècie humana. També representa l'acceptació 

del fet que el sexe és un espectre, i que existeixen persones amb variacions de 

les característiques sexuals diferents de les masculines o femenines. De la 

mateixa manera que cada persona té una boca, un nas, uns ulls, una cara diferent, 

també pel que fa als genitals s'aprecia aquesta diversitat corporal. Totes les 

persones tenim cossos que són tresors de plaer! 

13.  Els nens i nenes intersex tenen el dret a escollir sobre els seus cossos i la 

seva identitat de gènere.  

Les persones intersex neixen amb característiques sexuals (com ara cromosomes, 

genitals i estructura hormonal) que no corresponen estrictament a les categories 

de masculí o femení, o que pertanyen a ambdues al mateix temps. És freqüent 

que els metges aconsellin als pares realitzar intervencions quirúrgiques i altres 

intervencions mèdiques en nadons i infants intersex, per a fer que el seu cos (en 

aparença) s'ajusti a la norma de característiques masculines o femenines. En la 

majoria dels casos, tals intervencions no són mèdicament necessàries, i poden 

tenir conseqüències extremadament negatives en les persones intersex a mesura 

que creixen. És fonamental que canviem les creences socials sobre el sexe, el 

gènere i la identitat, en comptes de “canviar” els cossos dels nadons i joves 

intersex vulnerant els seus drets fonamentals. 

 

 


