
GUIA PRACTICA 

SORTIM
DE
L'ARMARI

LGTBQI+
L'acrònim LGBTQI+, generalment, es refereix
als membres de la comunitat de lesbianes
(L), gais (G), bisexuals (B) i trans (T). La "Q"
significa "queer", la "I" representa les
persones del gènere intersexual. El "+" al final
representa qualsevol persona que no se senti
inclosa en cap d'aquests supòsits.

IDENTITAT DE GÈNERE
La manera interna que cadascuna té
d'identificar-se (home, dona, trans, no-binari,
queer...).

SEXE BIOLÒGIC
Sexe assignat en néixer basat en les
hormones, els cromosomes i els genitals.

LESBIANA (L)
Dona que se sent atreta per altres dones.

SEXUALITAT
Orientació sexual, atracció que sentim cap a

altres persones a nivell sexual.
 

EXPRESSIÓ DE GÈNERE
Forma externa d'expressar el

gènere mitjançant la de vestimenta, la
manera de parlar...

BINARISME DE GÈNERE
Forma segons la qual es classifica una

persona segons sexe/gènere 
(2= DONA/femella/ HOME/mascle).

GAI (G)
Home que se sent atret per altres homes.

BISEXUAL (B)
Persona que se sent atreta per altres
persona a diferència del gènere d'aquestes.

Has sentit a parlar de la LGTBIfòbia? És l’odi o
aversió cap a les persones que pertanyen al
col·lectiu LGTBI. La LGTBIfòbia té diferents
graus de violència. Estigues atent o atenta als
primers senyals d’alerta i actua per frenar-ho
o fer costat a la persona que l’estigui patint.

lgtb@ripolles.cat
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CIS-GÈNERE
Persones que s'identifiquen amb el gènere
que els va ser assignat en néixer.

QUEER (Q)
Vol dir "estrany" "rar". Terme paraigua usat
per recollir aquelles persones que
s'identifiquen més enllà de les identitats
binàries.

DISFÒRIA DE GÈNERE
Terme utilitzat en l'àmbit mèdic per designar
la incomoditat o el malestar que senten les
persones TRANS amb el seu cos, genitals,
falta de barba... No totes les persones
TRANS la sofreixen.

INTERSEXUAL (I)
Condició donada de naixement.

Persones que neixen amb condicions i
característiques físiques, cromosomes,

hormones, etc.
assignades a tots dos gèneres. (òrgans

genitals intersex).

NO-BINARI/NEUTRE (NB)
Terme usat per aquelles persones que no
s'identifiquen amb els gèneres establerts

de manera BINÀRIA, Home o Dona.

TRANSGÈNERE
Terme utilitzat per definir les persones que no
s'identifiquen amb el gènere assignat en
néixer i que no han passat per processos
quirúrgics/hormonals.

TRANSSEXUAL
Terme utilitzat en l'àmbit mèdic per definir les
persones que han passat per un procés
quirúrgic/hormonal o que se senten atretes
per altres persones indiferentment del gènere
que tinguin.

TRANS (T)
Transgènere/Transsexual. 

Persona que no s'identifica amb el gènere
assignat en néixer.

Aquesta guia ha estat elaborada per la
taula LGTBIQ+ del Ripollès, formada per
diferents serveis i entitats de la comarca.
Més informació a: lgtb@ripolles.cat

Taula LGTBIQ+ del Ripollès 
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