
28 DE JUNY 
DIA 
INTERNACIONAL
DE 
L'ORGULL  LGBTI !

ATREVEIX-TE A JUGAR!



A través d'aquest joc us convidem a conèixer unes
pinzellades del col.lectiu LGBTI, les seves lluites i

reivindicacions, a la vegada que aprendrem i
repensarem com estan repartits els drets i les

llibertats a l'entorn on vivim.

Poseu-vos còmodes i aneu passant les pàgines al
vostre gust i al vostre ritme.

28 de juny Dia Internacional de
l'orgull  LGBTI

BONA PARTIDA!



Com se sent identificada cada
persona en relació amb la
classificació dona o home. 
Dona Cis o home Cis, són
persones que se senten
identificades sengons el sexe
que se'ls va assignar en néixer.

Conjunt de normes i models
assignats a cada sexe.
Femení i Masculí. És Una
construcció social i
cultural que varia d’una
època a una altra i d’una
societat a una altra. 

Aquí on vivim, creixem i ens socialitzem segons aquesta classificació:

Característiques biològiques
i fisiològiques que
distingeixen les persones
entre dona i home.

Ens referim al desig. Per
quí ens sentim atretes
afectiva i/o sexualment. 

SEXE

GÈNERE IDENTITAT

PREFERÈNCIA SEXUAL



Creus  que  falta  alguna 
 cosa   EN  AQUEST  QUADRE?

NOSÍmmmm...

Font: SIDASTUDI
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SI NEIXEM AMB: 
VULVA

PENIS

DONA

HOME
HETEROSEXUAL CIS

FEMENINA

MASCULÍ

CB A

https://kitdelplaer.org/es/2018/04/20/pero-entonces-yo-que-soy/


Heterosexual,
 LESBIANA, GAI,

BISEXUAL, 
ASEXUAL,

PANSEXUAL, ETC.

Sí, hi falten moltes coses!

Femení, Masculí  
+ DIVERSES

EXPRESSIONS 
DE GÈNERE

SEXE PREFERÈNCIA SEXUAL

GÈNERE IDENTITAT

Dona, Home

CIS, 
TRANS

B 

INTERSEX



Aquest sistema binari (que només contempla home i dona) i
heteropatriarcal (on l'heterosexualitat és la norma des
d'una visió del món de l'home i per a l'home)  exclou
moltes vivències, cossos i maneres de viure el nostre
desig, la nostra sexualitat i la nostra expressió de
gènere.

És estret i poc divers i genera desigualtats i privilegis.
Les persones excloses no estan equivocades o fora de la
norma, sinó el que està equivocat i no és "normal" és 
aquest sistema!

Sí, hi falten moltes coses!



sÍ

Coneixes  què  volen  dir
les  sigles  del  col.Lectiu 

LGBTI?

CBA algunes cap
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Les sigles LGBTI són les sigles de Lesbiana,
Gai, Bisexual, Trans i Intersexual.

GAILESBIANA BISEXUAL

Home que se sent
atret afectiva i/o
sexualment per un

altre home.

Persona que se sent
atreta afectiva i/o
sexualment tan per
homes com per dones.

Dona que se sent
atreta afectiva

i/o sexualment per
una altra dona.

Preferència sexual Preferència sexual Preferència sexual



Segons Teo Pardo,"Som aquelles persones que no ens identifiquem amb el sexe que
se'ns ha assignat en néixer. Dins el calaix TRANS* hi caben moltes identitats i
vivències diferents com persones transsexuals, trangènere, travestis, o cross-
dreser, Drag queens o Drag Kings, persones no binàries o de gènere fluïd, etc. 

Els processos TRANS* poden tenir a veure amb diferents àmbits de la vida social,
dels quals podem destacar: el canvi de nom i de reconeixement/rol social, les
modificacions als documents i les modificacions corporals.

I en les vivències TRANS* totes los combinacions són possibles: hi ha gent que es
vol canviar el nom però no es vol hormonar, gent que es vol operar i hormonar
però no té cap interès en canviar-se el nom al DNI, gent que vol modificar els
seus documents i es vol hormonar però no operar".

TRANS Identitat de gènere

Font: Pardo,Teo. 2018. "Les identitats trans com a mirall de les normes de gènere". Eines32 (setembre):27-35
+ info

https://irla.cat/wp-content/uploads/2019/03/Eines32_connexions_Pardo.pdf


És un terme que es refereix a una varietat de situacions que fan que una persona
neixi amb les característiques sexuals (genitals, gónodes, cromosomes i nivells
hormonals) que no encaixen en la classificació de masculí o femení. 

Per exemple, un nadó pot néixer amb un clítoris més llarg del que es considera
normal, o bé amb un penis més petit, o amb la pell de l’escrot dividida de manera
que sembli els llavis interns de la vulva, o bé amb genitals externs femenins i
tenir testicles interns,etc. Quan això passa els metges solen intervenir
quirúrgicament els genitals externs per assignar un sexe al nadó: nen o nena.
Però aquesta assignació no sempre coincideix amb la identitat de gènere que sent
aquella persona quan va creixent.
 
Hi ha diversitat de situacions intersexuals i també de viure la intersexualitat,
hi ha persones que ho perceben com un estat fisiològic i d’altres ho viuen des de
la identitat de gènere.

INTERSEXUALITAT

Entrevista a Gabriel J MartínMi realidad intersexuall+ info + info

 Concepte relatiu al sexe

https://www.youtube.com/watch?v=4YxF73gBXdY
https://www.youtube.com/watch?v=pofoA3KNMSE&t=37s


El dia internacional de
l'orgull lgbti per  què  se 
 celebra  el  28  de  juny?

Perquè ja ha arribat l'estiu i fa
bon temps per sortir als carrers.

Es commemora els aldarulls 
d'Stonewall a Nova York el 1969.

Es commemora el naixement de
l'escriptor Oscar Wilde.

A

C

B
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La matinada del 28 de juny de 1969 es fa
una batuda policial al Pub Stonewall Inn,
de Nova York, provocant la reacció
espontània i violenta per part de gais,
lesbianes, transexuals, que es reunien
allà, farts de la repressió i persecució
constant per part de les forces policials
legitimades pel govern. Aquella matinada
es va dir PROU. Aquells fets es
consideren  el punt de partida de les
lluites del col·lectiu LGTBI.

Es commemora els aldarulls d'Stonewall,
Nova York, el 1969.

B

Imatges+ info

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES839ES839&sxsrf=ALeKk039o1asUAk2uMRpePZX8gYPznDlzA:1592319836582&source=univ&tbm=isch&q=im%C3%A1genes+de+Stonewall+inn+1969&sa=X&ved=2ahUKEwidqunRzYbqAhUix4UKHWX3A_YQsAR6BAgKEAE&biw=1304&bih=665


I  a l'Estat  Espanyol  i  a
Catalunya, quan  s'inicien
les primeres  protestes?

A mitjans'30
Abans de la
dictadura de

Franco.

Durant la
dictadura.

A finals '70
després de la
dictadura.

A B c
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La primera manifestació a l’Estat
Espanyol va ser a Barcelona el 26 de
juny de 1977, poc després de les
primeres eleccions democràtiques,
organitzada des de la clandestinitat,
pel Front d’Alliberament Gai de
Catalunya (FAGC).Unes 4000 persones van
recòrrer La Rambla per reivindicar els
drets de gais i lesbianes. Va acabar amb
una forta repressió policial.

El fil Rosa+ info

A finals '70 després de la dictadura.c

Cartell  FAGC dels '70Imatges+ info

http://elfilrosa.cat/
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enES839ES839&sxsrf=ALeKk01kde2c4pa8mZiubT4DevzTuW9jmA:1592320229371&source=univ&tbm=isch&q=im%C3%A1genes+manifestaci%C3%B3n+lgtb+barcelona+1977&sa=X&ved=2ahUKEwiKlI-Nz4bqAhULmRoKHXHsCqwQsAR6BAgJEAE&biw=1304&bih=665#imgrc=_fkqN9aKX3BfNM


saps  com  es  deia  la  llei
que  es  volia  derogar?

 N0

5

 SÍA b



Concretament, van sortir al carrer per reclamar la derogació
de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprovada
pel Règim franquista el 1970. L'homosexualitat i qualsevol
disidència sexual es considerava un perill i els seus actes,
un delicte amb penes que anaven des de multes fins a 5 anys de
presó a centres penitenciaris (els homes) o centres
psiquiàtrics (les dones) per a la seva rehabilitació. Es
calcula unes 3000 persones represeliades i unes 1000 van
passar per a les presons de Huelva i Badajoz. 

Ley de Peligrosidad y rehabilitación social



El 1978 amb la derogació
d'aquesta llei s'elimina
la homosexualitat de la
categoria de "perills
socials" però segueix
perseguida per delicte de
Escándalo público. No és
fins el 1988 que es
deroga.

Placa commemorativa de la presó provincial 
de Huelva.

Delito de Escándalo Público



Relaciona dates i
esdeveniments
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2005

L'OMS deixa de considerar
l'homosexualitat com una malaltia.2007

2014

S'aprova la llei d'Identitat de Gènere que
permet el canvi de nom i sexe als documents i
no obliga a  la cirurgia genital.

Es legalitza el matrimoni entre persones
del mateix sexe, que inclou l'adopció
conjunta, l'herència i la pensió. Espanya
serà el 3r país del món en fer-ho. 

1990
Llei per garantir els drets LGBTI i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
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2005

L'OMS deixa de considerar
l'homosexualitat com una malaltia.2007

2014

S'aprova la llei d'Identitat de Gènere que
permet el canvi de sexe legal en un procés
administratiu i no obliga a  la cirurgia.

Es legalitza el matrimoni entre persones
del mateix sexe, l'adopció conjunta,
herència i pensió. Espanya serà el 3r país
del món en fer-ho. 

1990
Llei per garantir els drets LGBTI i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

Aquestes són algunes dates i esdeveniments
significatius, n'hi ha més.



Des de la 1a manifestació, el 1977, han passat 43 anys
fins que es va aprovar la llei 11/2014 per garantir
els drets LGBTI a Catalunya i a l'Estat Espanyol.

Encara avui hi ha + de 70 països al món on les
persones LGBTI estan perseguides, fins i tot

condemnades a pena de mort.

Encara tenim molta feina per fer!

Mapa de lleis LGBTI al món+ info

https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual


què és la
microhomofòbia o
microlgbtifòbia?

6

A B C Formes  vagues,
subtils i quotidianes
de discriminació cap
a les persones LGBTI.

Una galaxia
recentment
descoberta.

Una bactèria. 



Les microhomofòbies o també microlgbtifòbies són
conductes  quotidianes molt interioritzades de
discriminació cap a les persones LGBTI. I que
sense adonar-nos ni volent ser ofensives anem
repetint i d'aquesta manera perpetuant-les. 

Formes vagues, subtils i quotidianes de
discriminació cap a les persones LGBTI.

c



Alguns exemples: 

"Em sembla genial
que siguis GAI,
LESBIANA,
TRANS..."

No es necessita de
l'aprovació de ningú
per ser quí sóc i
per tenir la meva
preferència sexual,
com tu tampoc
necessites la meva.

"Ah si? doncs no
se't nota!"

Què s'ha de notar?
S'ha d'amagar? Hi ha
moltes maneres de
ser home/dona/trans
i moltes maneres
d'expressar el
nostre gènere.

"No vull que els
meus fills siguin
així perquè no vull
que pateixin"
Ser LGBTI no es pateix.
El que es pateix és la
discriminació i la
violència. És millor
ocupar-se per la
felicitat dels teus
fills i lluitar contra
la LGBTIfòbia!

B



No es pot dir a ningú com ha de ser o deixar de ser. Totes
les maneres de viure, sentir-se, socialitzar-se, estimar,
expressar-se són correctes i s'han de respectar! S'ha de

fugir de l'heteropatriarcat. 

"No vull ser indiscret però... (a un Gai) tu ets passiu o
actiu? (a una Lesbiana) fas la "tisoreta"? (a una persona
Trans) estàs operat/da"?

Ets indiscret i mal educat. Aquestes preguntes no es fan, com ningú et
pregunta a tu sobre els teus genitals o les teves pràctiques sexuals. A
més aquestes, van molt més enllà de les pràctiques sexuals
heteronormatives.

+ info
Vero Basku

https://www.youtube.com/watch?v=2HUqyOcnLiY


6 preguntes que t'has de
respondre tu

Tenen les persones Trans les mateixes possibilitats a
l'hora de trobar feina?

Es viu la mateixa tranquil·litat a l'hora d'expressar afecte
amb la teva parella pel carrer?

Estan tots els documents administratius oficials adpatats  a les
realitats LGBTI? Llibre de família, DNI, Passaport, fulls
d'incripció , enquestes, etc.

I a on vius, com creus que es viu sent una parsona LGBTI?

Creus que encara existeix l'exili sexual? (marxar cap a ciutats més grans
per viure amb més llibertat)

?

?

?

?

?



Recursos

 A Barcelona:

Centre LGBTI de Barcelona.

Consulta el teu Servei d'Atenció Integral LGBTI, SAI més proper:

Xarxa SAI a Catalunya

https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/xarxasai/


Pardo,Teo. 2018. "Les identitats trans com a mirall de les
normes de gènere". Eines32 (setembre):27-35

Vero Basku Youtuber, activista i autora del llibre 
   Basku, V.(2017) Microhomofobias. Letrame-grupo editorial.

La Psicowoman (Isa Duque) Youtuber, psicòloga i
sexòloga Entrevistamos a Gabriel J Martín 

Irina Kuzemko, Mi realidad intersexuall

https://irla.cat/wp-content/uploads/2019/03/Eines32_connexions_Pardo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2HUqyOcnLiY
https://www.youtube.com/watch?v=4YxF73gBXdY
https://www.youtube.com/watch?v=pofoA3KNMSE&t=37s


Documental  Nosotrxs Somxs , Sèrie de 6 capítols de Playz
Rtve.es  Relata 4 dècades d’activisme LGBT a l’Estat
Espanyol, des d’una prespectiva intergeneracional.

Mapa de lleis LGBTI al món Ilga world, 2019

El fil Rosa És un projecte de memòria dels moviments LGBTI,
   2017.

https://www.rtve.es/playz/nosotrxs-somos/
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
http://elfilrosa.cat/
http://elfilrosa.cat/


Maria Gispert Garreta
mariagispertg@gmail.com

Juny 2020


