
Lesbiana Dona que se sent atreta eròticament i afectivament  

per dones.  

LGTBI Sigles per a referir-se a les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transsexuals i intersexuals. 

Queer Teoria que rebutja la classificació de les persones 
segons l’orientació sexual. 

Salut sexual Estat de benestar físic, mental i social en relació 

amb la sexualitat. Requereix un enfocament positiu i 

respectuós de la sexualitat i de les eleccions sexuals, així com 

la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, 

lliures de qualsevol coacció, discriminació i violència. 

Sexe assignat en nàixer Construcció sociocultural 

mitjançant la qual se'ls assigna a les persones un sexe en 

nàixer (és xiqueta o xiquet?) segons la percepció que altres 

persones tenen sobre els seus genitals. 

Trans Prefix que s'assigna a diferents variants de 

transgressió/transició/reafirmació de la identitat i/o expressions 

de gènere (incloent persones transsexuals, transgènere, 

transvestides, entre altres). El denominador comú de totes 

elles és el sexe assignat en nàixer no concorda amb la 

identitat i/o expressions de gènere de la persona. 

Transgènere Persones que es senten i es conceben a si 

mateixes com a pertanyents al gènere oposat al que social i 

culturalment s'assigna al seu sexe de naixement, i en general, 

opten per una reassignació hormonal (sense cirurgia) per a 

adequar la seua aparença física i corporalitat a la seua realitat 

psíquica, espiritual i social. 

Transsexual Persona que es sent i es concep a si mateix 

com a pertanyent al gènere i al sexe oposats als quals 

socialment i culturalment se li assigna en funció del seu sexe 

de naixement. Pot optar per una intervenció mèdica (hormonal, 

quirúrgica, o ambdues) per a adequar la seua aparença física i 

corporalitat a la seua realitat psíquica, espiritual i social. 

Transvestida Persona que mostra, de manera transitòria o 

duradora, una aparença oposada a la del gènere que 

socialment s'assigna al seu sexe de naixement, mitjançant la 

utilització de peces de vestir, actituds i comportaments. 



GLOSSARI DE LA IGUALTAT 
 

Asexual Orientació sexual d'una persona que no sent 

atracció eròtica cap a altres persones. Pot relacionar-se 

afectivament i romànticament. No implica necessàriament no 

practicar sexe o no poder sentir excitació. 

Bifòbia Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i altres 

formes de violència basades en prejudicis i estigmes cap a les 

persones bisexuals o que semblen ser-ho. 

Binari (model binari/binarisme de gènere) Model de 

representació i divisió dels gèneres que pressuposa que totes 

les persones són únicament femenines o masculines. 

Bisexualitat Capacitat d’una persona de sentir-se atreta per 

dones i homes, sent aquestes ambdues categories un 

espectre que inclou sexe, gènere, identitat de gènere, 

expressió de gènere, orientació sexual o rols sexuals, així com 

la capacitat de mantenir relacions íntimes i/o afectives. 

Cisgènere Persona en la qual el sexe de naixement encaixa 

amb la seua identitat sexual. 

Cisnormativitat Expectativa, creença o estereotip que totes 

les persones són cisgènere, o que aquesta condició és l'única 

normal o acceptable. 

Cissexisme Forma de pensament que, cercant substent en la 

ciència, considera que la concordança entre el sexe assignat 

en nàixer, així com la identitat i expressió de gènere, és l'única 

condició natural, vàlida èticament, legítima socialment i 

acceptable. 

Delictes de discriminació Delictes motivats per prejudicis 

cap a les persones considerades diferents. Conductes 

expressives de l'odi cap a les persones LGTBI són constitutives 

d'aquesta classe de delictes. 

Drets humans Criteris comunament acordats en la Declaració 

Universal de Drets Humans, el respecte dels quals ha de ser 

reconegut per a totes les persones; ho son per exemple la 

justícia, la llibertat d’expressió i de moviment, la igualtat de 

tracte, la vida la integritat física i moral, la dignitat i la intimitat, 

entre altres. 

 
 

Diversitat Enfocament de la igualtat que persegueix 

celebrar les diferències entre les persones. 

Expressió de gènere Manifestació del gènere de la 

persona. Pot incloure la forma de parlar, manierismes, manera 

de vestir, comportament personal, etc. 

Gai Home que se sent atret emocionalment o físicament 

per algú del mateix sexe. 

Gènere Atributs que social, històrica, cultural, econòmica, 

políticament i geogràficament, entre altres, han sigut assignats 

a les dones i als homes. 

Heteronormativitat Expectativa, creença o estereotip que 

totes les persones són, o han de ser, heterosexuals, o que 

aquesta condició és l'única natural, normal o acceptable. 

Heterosexisme Ideologia i sistema d'organització cultural de 

les relacions sociosexuals i afectives que consideren que 

l’heterosexualitat monògama i reproductiva és l'única natural, 

vàlida èticament, legítima socialment i acceptable. 

Heterosexualitat Capacitat d'una persona de sentir      

atracció eròtica i afectiva per persones d'un gènere diferent del 

seu. 

Homofòbia Por  irracional, odi, intolerància, prejudici o 

discriminació contra les persones LGTBI o que semblen ser-ho. 

Es pot manifestar com a abús verbal, emocional, físic i sexual 

contra gais, lesbianes i bisexuals. 

Identitat de gènere Vivència interna i individual del gènere.  

Intersexualitat Situacions en les quals l'anatomia o fisiologia 

sexual d'una persona no s'ajusta completament als estàndards 

definits per als dos sexes, per tant, podrien correspondre en 

diferent grau a tots dos sexes. És un espectre, no una 

categoria rígida. 

Intersexfòbia Rebuig, discriminació, invisibilització, burles i 

altres formes de violència basades en prejudicis i estigmes  

cap a les característiques sexuals diverses que transgredeixen 

la idea del binarisme sexual sobre com han de ser els cossos 

de dones i homes. 


