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Identitat: El gènere amb el que t’identifiques  

Com et sents? 
 

                   Dona                                        Genderqueer                                        Home 

 

 
Orientació: L’atracció sexual i/o romàntica cap a altres persones  

Qui t’atrau? 

 

               Homosexual                                     Bisexual                                      Heterosexual 

 

 
Sexe biològic: Les condicions biològiques/físiques/hormonals amb les que has nascut  

Quines característiques biològiques tens? 

 

                 Femella                                      Intersexual                                        Mascle 

 

 
Expressió: La manera en com mostres el teu gènere.   

Com t’expresses? 
 

Femenina                                      Andrògina                                      Masculina 

Identitat 

Orientació 

 

Sexe biològic  

 

Expressió  
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Banderes sobre sexualitat i identitat 

 

LGTBI 

La bandera lgtbi (Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals) representa a tot el 

col·lectiu. Fa uns anys s’usava com a símbol d’homes gais ja que, al principi de la història 

del moviment, es feia referència com a terme genèric orgull gay. 

Banderes orientació 

1. Lèsbica                                                                                                                                                                                                

Bandera Lèsbica 

Aquesta bandera representa el moviment lèsbic 

com a bandera genèrica. Tanmateix, existeixen 

discrepàncies dins el moviment per la seva 

simbologia. El triangle negre és una reapropiació 

dels símbols nazis, ja que a les dones lesbianes, 

prostitutes i les catalogades com a “desviades” 

eren marcades en els camps de concentració 

amb aquest símbol. La destral labrys està 

associada a les civilitzacions considerades matriarcals com ara la minoica de la mateixa manera que 

el color lila del fons ha representat sempre el moviment feminista. 

 

Bandera Lipstick 

Aquesta és una altra proposta per representar el 

moviment ja que no hi ha un consens. 

 

 

 

 

Bandera Lipstick 



Dossier Terminologia LGTBI 
 

4 
 

 

Nova proposta 

Aquesta bandera és una nova proposta com 

alternativa a la bandera de la destral. Intenta 

abastar totes les dones lesbianes i la seva 

identitat. Per aquest motiu les franjes de 

colors representen les diferents maneres de 

viure el lesbianisme. 

 

 

 Bandera sàfica 

La paraula sàfica és una altra manera de 

referir-se al lesbianisme. Prové del nom de 

la poeta Safo de Lesbos coneguda per els 

seus versos d’amor cap a altres dones. 

 

 

 

Dins aquesta orientació hi ha diferents maneres de viure i sentir i, per tant, altres banderes 

que representen l’amor lèsbic. Moon, Sun, Butch i Femme són algunes de les 

nomenclatures per referir-se a les diverses maneres de viure i identificar-se com a dona 

lesbiana. 

 

2. Bisexual 

Bandera de la bisexualitat 

Les franges dels extrems representen les 

dues orientacions binòmiques (heterosexual 

i homosexual) creant la franja del centre que 

és una combinació de les dues i representa 

l’atracció pel mateix gènere i altres. 
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Bandera de les Llunes de la bisexualitat 

Es van crear com alternativa als triangles de 

la bisexualitat ja que aquests, de la mateixa 

manera que la bandera lèsbica de la destral, 

representaven el marcatge que els nazis 

feien a les persones amb orientacions i 

identitats no normatives.   

 

 

3. Gay 

Bear 

Aquesta bandera representa una subcultura 

dins el moviment d’homes gais. Es 

denominen ossos a aquells homes amb 

aparença física més robusta i peluda com 

també als homes gais atrets per aquesta 

masculinitat. Dins del món Bear hi ha 

diferents nomenclatures per diferenciar-se. 

Cub, Chaser, Chuby, Daddy Bear, Otter, Polar 

Bear o Muscle son algunes de les diferents nomenclatures dins aquesta “tribu” d’ossos. 

Una vegada més, ens trobem que hi ha moltes i variades maneres de viure i de sentir la 

sexualitat. Aquests son només uns exemples però n’hi ha molts més. 

Dins de cada orientació hi ha diferents subcultures on les persones es poden identificar o 

no. Això vol dir que les persones homosexuals i bisexuals, de la mateixa manera que les 

heterosexuals, no segueixen estereotips, que cada persona viu i experimenta la seva pròpia 

sexualitat sense deixar de banda la seva condició com a dissident sexual. 
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Banderes identitat 

Trans* 

La identitat de gènere no correspon a 

l’atribuïda al néixer segons les carac-

terístiques biològiques. Per exemple, un 

home trans és un home que al néixer se’l va 

reconèixer com a dona pels seus genitals 

femenins. Cal diferenciar entre transgènere, 

transexual i travestisme.1  

 

 

Genderqueer/ Gènere no binari 

És el terme i la bandera general per les 

persones que tenen una identitat de gènere 

que no son exclusivament femenines o 

masculines. Es troben fora del binarisme 

dona/home. 

 

 

 

Gènere fluid 

Es defineix com la identitat de gènere que 

pot variar entre masculí, femení o neutre. A 

vegades no pertany a una sola identitat si no 

que oscil·la entre elles. 

 

 

 

                                                           
1 Transgènere: persona que viu amb el gènere sentit no imposat. 
Transexual: persona que viu el gènere sentit no imposat i que, a més a més, realitza un canvi físic a través 
d’hormones i/o cirugies. 
Travesti: persona que vesteix amb roba considerada del gènere contrari. No vol dir que sigui trans. 
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Neutrois 

Es troba dins el ventall d’identitats no 

binaries sent una identitat de gènere neutre 

sense identificar-se com a cap gènere binari.  

 

 

 

 

 

Agènere 

Les persones agèneres s’identifiquen amb 

no tenir gènere. 

 

 

 

 

 

Aquestes son només algunes de totes les identitats que existeixen ja que n’hi podria haver 

tantes com persones hi ha al mon. 

 

Intersexual 

Aquesta bandera no és pròpiament una 

bandera que representi una identitat. Les 

persones intersexuals ho son per néixer amb 

certes característiques biològiques que 

surten dels estereotips binaris 

femení/masculí, la seva identitat de gènere 

pot ser qualsevol. 

Vegeu la definició al glossari (pàgina 11) 
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Altres banderes 

Bandera Orgull No Monogàmia 

La no-monogàmia es refereix a un tipus de 

relació romàntica que no segueix la 

exclusivitat sexoafectiva de les relacions de 

parella convencionals i normatives. Cada 

relació no-monògama té les seves pròpies 

“normes” i acords creant així tants tipus de 

relacions com vincles afectius i sexuals 

existeixen. Estan incloses les relacions 

obertes. 

 

Bandera Poliamor 

El poliamor és una forma de no monogàmia 

que entén les relacions sexoafectives més 

enllà d’una sola parella romàntica allunyant-

se de la possessivitat i la exclusivitat 

sexoafectiva. Hi ha moltes maneres de viure-

la. També estaria inclosa l’anarquia 

relacional per exemple. 

 

Tot i que les tipologies de relacions sexoafectives abasten totes les sexualitats, hem cregut 

adient incloure-les per dos motius:  

1 . De la mateixa manera que existeix l’heterosexisme també existeix el monosexisme i la 

monogàmia normalitzada com a única relació sexoafectiva vàlida. Per tant, les relacions no 

monògames son igual de vàlides i completes.     

2 . Sovint s’utilitza l’expressió “Love is Love” com a reivindicació LGTBI però, tot i que sigui 

amb una bona intenció, des del col·lectiu es creu que segueix perpetuant els estereotips i 

rols relacionals fruit de l’amor romàntic. Aquesta idea doncs, pot donar a entendre que 

només les parelles homosexuals que tenen una relació “normalitzada” (monògama i llarga) 

poden ser respectades. A més a més, aquesta expressió deixa fora el col·lectiu trans perquè 

al reivindicar que “l’amor és amor” només dona visibilitat a les orientacions i no a les 

identitats.  
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Aquestes dues orientacions actualment estan en discussió dins el col·lectiu lgtbi i per 

aquest motiu les hem posat de banda.  

La pansexualitat argumenta que la seva 

atracció va dirigida cap a les persones i no 

cap a un gènere concret independentment 

dels genitals que posseeixi criticant el prefix 

bi- ja que es refereix al binarisme. En canvi, 

des de la bisexualitat moltes vegades es 

critica el terme de pansexualitat perquè crea 

una forma d’invisibilitació cap a les persones 

bisexuals. Així doncs, defensen que la seva 

orientació és l’atracció sexual i/o romàntica 

cap a persones del seu mateix gènere i altres gèneres tal i com s’explica en el manifest  que 

es va fer públic l’any 1990 on s’exposava el perquè del prefix bi- : “La bisexualitat és una 

identitat completa i fluida. No assumeixis que la bisexualitat és binaria o, duògama de 

natura: que tenim “dos” costats o que hem d’estar simultàniament amb dos gèneres per 

ser éssers humans plens. De fet, no assumeixis que només hi ha dos gèneres.”2 

Pel que fa a l’asexualitat, hi ha discrepàncies 

sobre si hauria d’estar inclosa o no dins el 

moviment LGTBI. Les persones que es 

consideren asexuals defenen que es tracta 

d’una altra orientació a l’heterosexualitat o a 

l’heteroromanticisme. L’orientació tracta de 

no sentir atracció sexual i/o romàntica cap a 

ningú. Tot i així poden tenir desig sexual i/o 

atracció romàntica o tenir relacions sexuals 

però no amb la mateixa intensitat que les 

persones que si senten atracció (alosexuals3) (es distingeix l’atracció del desig). Tampoc 

estan exempts de tenir parella si és això el que desitgen. Es parla d’espectre asexual perquè 

hi ha tot un ventall dins d’aquesta orientació: demisexuals, grisexual, etc. Els que difereixen 

en la inclusió de l’asexualitat en el moviment lgtbi argumenten que pot haver-hi persones 

asexuals dins de l’heteronorma, és a dir, poden no ser sexuals però sí heteroromàntiques 

(sí poden tenir el desig d’estar en parella de forma hetero) i, en el cas que fossin asexuals 

amb altres divergències com la identitat, estarien incloses per aquestes divergències 

(biromàntiques o homoromàntiques, o trans*). 

 

                                                           
2 “Bisexuality is a whole, fluid identity. Do not assume that bisexuality is binary or 
duogamous in nature: that we have «two» sides or that we must be involved 
simultaneously with both genders to be fulfilled human beings. In fact, don’t assume that 
there are only two genders”. The 1990 Manifiesto Bisexual. Recuperat de la revista Anything that 
move. 
3 Contrari a asexual. 
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Llistat de dies commemoratius LGTBIQ+ 

 Gener 
17/01 Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 

 Febrer 

Mes de la Història LGTBI. (A Anglaterra se celebra al febrer i a Estats Units, a l’octubre). 

19/02 Dia Internacional contra l’Homofòbia al futbol. En commemoració del jugador Justin 

Fashanu. 

 Març 

31/03 Dia Internacional de la Visibilitat Trans. 

 Abril 

26/04 Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica. 

Tercer divendres d’abril Dia del Silenci. Es tracta d’una acció reivindicativa contra 

l’assetjament i la discriminació contra les persones lgtbi. 

 Maig 

17/05 Dia Internacional Contra la Lgtbifòbia. El 17/05/1990 és el dia en que l’OMS elimina 

la homosexualitat de la seva llista de malalties psíquiques. 

22/05 Harvey Milk Day. Es commemora a EEUU l’assassinat de l’activista i polític Harvey 

Milk. 

 Juny 

12/06 Commemoració de la Massacre de la discoteca Pulse (Orlando, EEUU). En memòria 

a les 50 víctimes assassinades.  

28/06 Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+. En commemoració a la revolta de Stonewall. 

Mes de l’Orgull. 

 Juliol 

5/07 Dia proposat des de diverses organitzacions de científics LGTBI per exposar els 

problemes d'estudiants i professionals LGTB a les carreres científiques.  
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 Agost 

Últim divendres d’agost Purple Day. Mostra de recolzament a adolescents víctimes de 

l’assetjament.  

 Setembre 

23/09 Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. 

 Octubre 

11/10 Dia per sortir de l’Armari (Coming Out Day). Creat per visibilitzar la importància de 

sortir de l’armari com a millor eina de reivindicació LGTBI. 

26/10 Dia Internacional de la Visibilitat Intersexual. En commemoració de la primera 

protesta de la comunitat intersexual a Boston. 

Tercer dissabte d’octubre Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans. Es 

busca l’eliminació dels termes “trastorn de la identitat del gènere” i “disfòria” del llistat 

dels trastorns mentals. 

 Novembre 

8/11 Dia de la Solidaritat Intersexual. Aniversari del primer activista intersexual Herculine 

Barbin. 

20/12 Dia Internacional de la Memòria Trans. En commemoració a les persones de la 

comunitat víctimes de crims d’odi. 
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Glossari 

A 

Androgin/ògina: Es refereix a les persones que tenen característiques barrejades 

considerades tan femenines com masculines. 

Alosexual: Persona que sent atracció sexual cap a altres persones. 

Armari: Paraula per referir-se a algú lgtbi que no ha fet públic la seva orientació sexual o la 

seva identitat de gènere. 

Asexual: Persona que no sent atracció sexual per ningú tot i que si que pot sentir atracció 

romàntica i tenir desig sexual.  

Aromàntic: Persona que no sent atracció romàntica per ningú. Pot sentir atracció sexual o 

no. 

Atracció sexual: Interès sexual cap a les persones. 

B 

Bifòbia: Actes o sentiments de rebuig o discriminacions cap a les persones bisexuals. 

Binarisme: Classificació social que etiqueta les persones en dos únics gèneres i sexes 

(home, dona) oposats i complementaris. 

Bisexual: Persona que sent atracció sexual i romàntica pel seu mateix gènere i altres. 

C 

Cisgènere: Persona que s’identifica amb el gènere atorgat al néixer. Contrari a transgènere. 

Cisnormativitat: Sistema cultural que preval la identitat de gènere binària i cisgènere com 

la única identitat vàlida i “normal”. 

Cis-passing: És la condició que se li atorga a una persona trans* quan “sembla una persona 

cis i no sembla trans” a través de l’aparença física o el comportament. 

D 

Disfòria de gènere/sexe: Sentiment de rebuig d’un mateix cap al seu gènere i/o sexe. 

Actualment catalogat com a trastorn per la OMS. 

Dissidència sexual: Engloba totes les orientacions i identitats que surten de 

l’heteronormativitat. 

Dragqueen/King: Persona que es vesteix i adopta un personatge del gènere oposat de 

forma exagerada per espectacles i festivitats. 
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Desig sexual: Són les ganes de tenir sexe o masturbar-se. No té perquè implicar atracció. 

E 

Estigma: Conjunt de comportaments, condicions o característiques que fan que un grup 

sigui apartat del marc social per un grup dominant. 

Expressió de gènere: És la forma en com ens movem, vestim, parlem i en definitiva, com 

ens expressem.  

G 

Gai: Home que sent atracció per altres homes. 

Gènere: Característiques culturals que marquen la diferència entre persones a través del 

comportament i la identitat (per exemple: home i dona) 

H 

Heterosexualitat: Orientació sexual cap a persones del sexe contrari 

Heteronormativitat: Sistema cultural que preval la heterosexualitat com la única orientació 

sexual vàlida i “normal”. 

Homofòbia: Discriminació o rebuig cap a les persones homosexuals 

Homofòbia interioritzada: Rebuig a la homosexualitat d’un mateix. 

Homomaternitat/paternitat: És la criança des de les famílies homosexuals. 

Homosexualitat: Atracció sexual cap a persones del teu mateix gènere. 

I 

Identitat: Sentiment de pertinença a un gènere o sexe. 

Intersexual: Persona que biològicament desenvolupa característiques tant femenines com 

masculines. A vegades també es refereixen a persones amb DDS (Diferències en el 

Desenvolupament Sexual) però actualment hi ha discrepàncies amb aquest últim ja que pot 

tenir una connotació patologitzant. 

L 

Lambda: Lletra grega que s’associa a un símbol homosexual. 

Lesbiana: Dona que sent atracció per altres dones. 

Lesbofòbia: Discriminació o rebuig cap a les dones lesbianes. 
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LGTBI:  Son les sigles per referir-se a les persones Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i 

Intersexuals. A vegades també s’acompanya amb la lletra Q i el símbol + (Queer + (més) 

totes les identitats i dissidències sexuals). 

Lgtbifòbia: Discriminació o rebuig cap a les persones lgtbi. 

M 

Monogàmia: Estil de vida que prohibeix tenir més d’una parella o relació sexoafectiva a la 

vegada. 

Monosexisme: actitud discriminatòria cap a persones que se senten atretes cap a més d’un 

gènere (bisexualitat). 

N 

No binari: Persona que no s’identifica en cap dels dos gèneres binaris (home, dona). 

O 

Orientació: És la tendència a l’atracció sexual cap a les persones. Ex: homosexualitat, 

heterosexualitat i bisexualitat. 

Orgull: Es celebra el 28 de juny el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI fent un conjunt d’actes, 

esdeveniments i reivindicacions dels drets lgtbi. 

P 

Pansexual/omnisexual: Persona que sent atracció per altres persones independentment 

del seu gènere o sexe. Aquest concepte es troba en discussió.  

Patriarcat: Sistema social on la seva estructura fa que l’home predomini. 

Ploma: Característiques gestuals i conductuals d’una persona que fa i que la societat les 

considera de l’altre gènere. 

Plomafòbia: Discriminació o rebuig cap a les persones que tenen ploma. 

Q 

Queer: Paraula anglesa que significa “estrany”. S’utilitzava per referir-se a les persones no 

normatives en quant la seva sexualitat, identitat i expressió. Actualment aquest terme se 

l’han reapropiat com a reivindicació.   

R 

Rol de gènere: Sèrie de característiques i comportaments atribuïts a cada sexe marcats per 

la societat. 
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S 

Serofòbia: Discriminació o rebuig cap a les persones seropositives.  

Sexe biològic: Característiques físiques que diferencien entre mascle i femella. Quan una 

persona neix amb característiques físiques i/o hormonals d’ambdós sexes és intersexual. 

No determina el gènere. 

T 

Teoria Queer: Conjunt d’idees de diferents autors i autores que estudien el gènere que 

afirma que la orientació i la identitat és fruit del constructe sociocultural. Per tant, els rols 

que assumim no té res a veure amb la biologia ni amb la naturalesa humana. 

Trans*: Persona que no se sent identificada amb el gènere atribuït al néixer. (Al final de la 

paraula se li posa l’asterisc perquè una persona trans* pot ser transgènere o transsexual.) 

Oposat a persona cisgènere. 

Transfòbia: Discriminació o rebuig cap a les persones trans*. 

Transició: Procés per el que una persona trans passa a viure amb el gènere sentit. 

Transvestir: Acció de vestir-se i adoptar característiques considerades pròpies del gènere 

contrari. 

V 
Visibilitat: Fer visible. Fet d’arribar a més gent per acabar amb la discriminació cap a grups 

i col·lectius considerats com a “minories”. 

 


