
Gèneres i sexualitats diverses dissidents

Fa 49 anys que una revolta va visibilitzar les reivindicacions i el moviment de persones amb gèneres,

sexualitats i relacions afectives diverses. El col·lectiu LGBTQ va unir forces per fer-se visible i alçar les

veus davant les repressions i la violència que es patia constantment. Sylvia Rivera i Marsha P. Johnson

van ser dues de les veus que van trencar el silenci i van liderar la revolta antirepressiva, dues dones trans,

racialitzades i treballadores sexuals. Aquell 28 de juny de 1969, el bar Stonewall Inn es va convertir en

una icona per al col·lectiu LGBTQ. El dia de l’orgull no va néixer com a una necessitat de simplement

celebrar les dissidències afectivo-sexuals, sinó com a una reclamació de drets pel fet d’existir sense ser

objecte de persecució.

Aquí, fa uns 80 anys existia una llei en contra de totes aquestes identitats, la llei del 5 d’agost de 1933 de

“vagos y maleantes”, modificada durant el règim franquista per incloure a homosexuals. El seu objectiu

era el de recloure’ls, separar-los de la societat, una subtil forma de justificar la seva repressió i en molts

casos  assassinat.  Posteriorment,  als  anys  70  es  va  substituir  per  la  llei  del  5  d’agost  de  1970  de

peligrosidad  y  rehabilitación  social,  la  qual  dictava  que  qualsevol  individu  considerat  perillós  o

homosexual havia de ser internat en presons o manicomis per a la seva rehabilitació i que no va ser

derogada per complet fins ben entrada la democràcia. 

En les últimes dues dècades han sorgit noves lleis i institucions de suport al col·lectiu a Espanya i a

Catalunya. El 2014 es va aprovar la llei 11/2014 (o llei LGBTI) i el 2017 es va començar a tramitar al

Congrés la llei per la Igualtat LGBTI. En el cas de les trans, la patologització i la psiquiatrització atorguen

a les institucions mèdiques i psiquiàtriques el control sobre les identitats de gènere. A Catalunya, l’any

2012,  va  néixer  Trànsit,  un  centre  sanitari  que  no  aplica  el  seu  diagnòstic  basat  en  estereotips  i

l’Organització Mundial de la Salut fa tres mesos que ha modificat el catàleg de malalties per canviar la

Transexualitat de malaltia mental a condició relativa a la salut sexual. Són passes cap endavant.

Actualment unes de les situacions més complicades és la de les persones trans, aquelles les quals la seva

identitat, expressió i/o rol de gènere no s’ajusten a aquells generalment associats al gènere (home o

dona) que se’ls ha assignat en néixer en funció dels seu sexe biològic. El terme trans inclou diverses

identitats de gènere. Dins del col·lectiu les persones trans femenines i dones trans no només pateixen per

ser trans, també pateixen transmisogínia, fet que ha resultat moltes vegades en vexacions, pallisses i

assassinats, a més de que moltes persones s’han acabat treient la vida per la pressió social rebuda.
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S’han fet lleis per protegir-nos més, que totes tinguem els mateixos drets, però no es parla de l'opressió i

les situacions discriminatòries que patim cada dia a la societat actual. Aquesta lluita ha de ser portada de

forma col·lectiva, i en cap cas ha de recaure sobre el grup de treball solament. La tasca de formació i

sensibilització és clau per aconseguir-ho, i molt necessària per crear un impacte real al major nombre

d’esplais possible.

Per tant, desde Esplac ens comprometem a :

• Crear un grup obert i segur, dins de la Comissió de Gènere, per totes aquelles interessades a

formar part.

• Oferir una espai dinamitzat per persones LGTBQ i del Grup de treball, per sensibilitzar sobre les

problemàtiques d’aquests col·lectius.

• Crear més càpsules i formacions d'aprofundiment per monis i dires per tal de dotar als esplais

d'espais segurs pels infants i joves

• Augmentar la participació de persones LGBTQ en espais de decisió de l’entitat.

• Donar una perspectiva transfeminista a tots els recursos, grups de treball o comissions que tingui

Esplac. 

• Generar un discurs coherent i ben estructurat per tal que arribi als esplais i compleixi la seva

funció de conscienciar sobre la qüestió.

Compromisos dels esplais?

• Formar-se internament i assessorar-se per oferir el millor suport possible i espais segurs.

• Treballar-ho i visibilitzar-ho amb els infants i joves.

Creiem que la lluita pels drets de les persones amb sexualitats i gèneres diversos i dissidents no tindria

sentit sense una perspectiva interseccional, igual que no podem entendre la lluita feminista sense la

perspectiva trans. Volem que això sigui un inici de visibilització i reivindicació dels col·lectius formats per

persones que s’allunyen de la normativitat. Volem referents diversos dins dels esplais i d’Esplac per tal

que els infants puguin créixer coneixent l’espectre de colors i possibilitats entre les quals haurien de

poder triar lliurement.
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