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El dia 17 de maig és el Dia Internacional
Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, enguany amb el lema «Trencant el silenci». Us proposem una sèrie
de recursos que us poden resultar d’utilitat si voleu treballar amb joves la diversitat sexual i afectiva.
efemèride
Dia Internacional Contra l'Homofòbia, la Transfòbia i
la Bifòbia
tema

Diversitat sexual: identitat i orientació

vídeos
The Light [canal HollySiz, 3:52] Videoclip que tracta de
la realitat que viuen joves trans i joves que qüestionen
les normes de gènere, encarant-se a l’homofòbia i la
transfòbia del seu entorn.

Volcans,cançó que forma part del disc de Buhos «La
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Gran Vida» [canal Buhos Oficial, 4:27]

Campanya FELGTB [3], Vídeo “Con la voz bien alta [4]
”. [Canal Federación Estatal LGTB FELGTB, 11:37]

Jonah Mowry: 'Whats goin on..." L'experiència
personal amb el bullying homofòbic d'un jove activista
que ha esdevingut un referent [canal Altihay
fuerteventura, 4:46]

Silenci. Acció contra la LGTBIfòbia a les aules
promoguda pel Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i
d'Identitat de Gènere a Terrassa, organitzada per
l’Ajuntament de Terrassa i l'entitat LGTB Terrassa, amb
la col·laboració dels Mossos d’Esquadra [Canal
Ajuntament de Terrassa, 11:10]

Why should I be made to feel like crap just for being
who I am?. El que diem i fem és important.
#StopThinkRespect [Canal beyondblueofficial, 1:30]

#coronavirusCubelles. Assessoria de salut.
Asessorament d’Adriana Brandia, psicòloga del servei
d’assesoria de salut de l’Espai Jove de Cubelles a
persones joves LGTBI durant el confinament [Canal
Ajuntament de Cubelles (Barcelona-Garraf) [12:47]

Contesto comentarios de Hasters. Humor davant el
haters. Elsa Ruiz, còmica i il•lustradora trans [Canal
Elsa Ruiz Cómica) [15:44]

La identitat no s’imposa. Vídeo del Govern Illes
Balears, que il•lustra com el dret a la identitat no és
igual per a totes les persones. [Canal Govern Illes
Balears [2:55]

#DretATransDecidir. Una entrevista de treball ens
serveix per mostrar la pressió per defensar la seva
identitat de les persones trans. Campanya d’Igualtat i
Polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana.
[Canal Generalitat Valenciana [3:20]
fem tec!
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[5]
Cultura o natura? [5], primer taller de la guia De totes
totes!!! [6], per abordar principalment dues qüestions: la
promoció de la igualtat de gènere entre nois i noies i la
sensibilització i la prevenció d’actituds masclistes entre
la població jove.
Objectius del taller: entendre que ser home o ser dona
inclou molts àmbits diferents; prendre consciència que
identitat i expressió de gènere corresponen a una
elecció personal i és diversa; reconèixer que el gènere
està descrit de forma limitant i que la dicotomia
home/dona és la base de molts estereotips i origen
d’actituds discriminatòries. [accés al recurs web [5]]

[5]
Contra gustos no hi ha res escrit [7], quart taller de la
guia De totes totes!!! [6].
Objectius del taller: Reconèixer la importància del
respecte (cap a nosaltres i cap als altres) i la
comprensió de la diversitat per evitar situacions de
discriminació per raó d’identitat sexual. Ampliar el
concepte de sexualitat desconstruint la relació directa
entre gènere i sexualitat.
[accés al recurs web [7]]
documents

Bullying en las escuelas: guía para estudiantes.
Proyecto Schoolmates [accés al document] [8]
Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de
gènere. Intersindical Alternativa de Catalunya. [accés al
document [9]]
Abriendo puertas. Guía de recursos per fer front a
l'exclusió i a discriminacions per orientació sexual i
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identitat de gènere durant el confinament. Ministerio de
Igualdad [accés al document [10]]
Dossier temàtic: Joves i identitats sexuals. Selecció de
recursos, documents, guies i manuals sobre aquesta
temàtica. Centre de Documentació Juvenil. Departament
de Treball, Afers Socials i Família [accés al document]
[11]
recursos web

Associació Universitària LGBT- Sin Vergüenza
[accés al recurs web [12]]
Queer Avengers- Grup de joves de A Coruña
que han muntat una web i un canal de Youtube
per a parlar a la seva generació des d'un punt de
vista queer/feminista/igualitari [accés al recurs
web [13]]
Ulleres per a esquerrans. Educació per
l’amor, feminismes, masculinitats i educació
afectivo-sexual [accés al recurs web [14]]
oh my goig. La sèrie juvenil que trenca
estereotips i tabús sobre les relacions i el sexe
[accés al recurs web [15]]
Denuncia l'homofòbia. T'escoltem. Mossos
d'Esquadra [accés al recurs web [16]]
Guia de recursos d'educació sexual i
afectiva. Servei de Salut Pública. Diputació de
Barcelona [accés al document [17]]
Pla d'emergència "LGTBI EN CONTEXT
COVID-19". Recull de recursos, serveis i
informacions per ajudar a la persona LGTBI
durant el confinament. Servei de Salut Pública,
Diputació de Barcelona [accés al recurs [18]]
Còmics per entendre. Humor, enginy i ironia
per ajudar al reconeixement i el respecte cap a
la diversitat sexual i de gènere [accés al recurs
[19]]
Día Internacional contra la Homofobia,
Transfòbia i Bifòbia. Pàgina web oficial
[accés al recurs web [20]]
Recull elaborat amb el suport de l’Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils [21] de la Diputació de Barcelona.
Accés a altres recursos [s'obre en una pàgina nova [22]]
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