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Carta de presentació 

 

Des de Sexòlegs Sense Fronteres volem presentar el resultat del treball de diagnòstic 
que hem realitzat a Carcaixent per a donar a conèixer la realitat social respecte a 
la Comunitat LGTBIQ+ i poder aplicar polítiques públiques que afavorisquen la 
convivència, la solidaritat, la diversitat, el respecte i la igualtat real en totes les 
persones, independentment de la seua orientació i identitat sexual. Es tracta que 
la ciutadania puga gaudir de qualitat de vida, benestar i plaer en la vivència de 
la seua sexualitat, sense prejudicis, estigmes o fantasmes. 

La sexualitat humana, sabem les i els professionals de la Sexologia, que va més enllà 
dels genitals i abasta el coneixement, creences, actituds, valors i comportament 
de totes les persones a nivell sexual. Les seues dimensions inclouen l'anatomia, 
psicologia i bioquímica del sistema de resposta sexual; la identitat, orientació, els 
pensaments, sentiments i relacions. Els valors ètics, espirituals, culturals i morals 
influeixen en l'expressió de la sexualitat humana. 

Totes les persones som éssers sexuats des que naixem fins que morim, a pesar que 
la vivència i les activitats canvien al llarg dels diferents cicles vitals. La sexualitat ens 
possibilita ser éssers socials i relacionar-nos els uns amb els altres. 

La sexualitat ens parla de la nostra pròpia identitat en tant que som persones 
sexuades en masculí o en femení. Ens parla de la nostra identitat sexual, de com 
percebem el nostre gènere, de les nostres vivències, les nostres emocions i 
sentiments respecte a aquest fet. És imprescindible possibilitar que les persones 
s'accepten i tinguen una vivència positiva de la pròpia identitat sexual, cadascun 
i una amb les seues peculiaritats, amb els seus matisos, i amb independència de la 
seua orientació sexual.  

L'Educació Sexual Integral des de la infància fins a la vellesa hauria de ser un dels 
principals objectius dels poders públics, perquè sense informació respecte a la 
sexualitat humana és impossible una vivència positiva, saludable i plaent de la 
nostra sexualitat. 

Encara persisteixen molts prejudicis, fal·làcies i errors que fan que les LGTBIQfòbies 
estiguen instaurades en l'inconscient col·lectiu, fruit de l'heteronormatitat  imperant 
en la nostra societat. L'homofòbia, bifòbia, transfòbia, lesbofòbia i plumofòbia 
s'expressen i es manifesten amb massa freqüència, generant ansietat, angoixa i 
malestar en la població LGTBIQ+, i repercutint en la seua qualitat de vida i la seua 
salut integral. Aquestes fòbies es donen davant un prejudici construït culturalment 
i interioritzat a través de la socialització: les persones som educades per a rebutjar 
l'homosexualitat i a les persones que són (o semblen) homosexuals, negant totes 
aquelles realitats que s'ixen de la norma establida.   

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, La Ciència i la Cultura 
(UNESCO) adverteix que: “l'assetjament escolar per homofòbia i transfòbia és un 
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problema universal” i “implica la violació dels drets d'estudiants i docents i impedeix 
la nostra capacitat col·lectiva per a obtenir una Educació de Qualitat per a Tots”. 
D'altra banda, el dret al lliure desenvolupament de la personalitat, així com a una 
vida digna i lliure de violència, constitueix un dels principals drets humans 
reconeguts internacionalment (Art. 5, 12, 22 i 26 de la Declaració Universal de 
DDHH). En aquest marc, el dret a l'educació sense discriminació per orientació 
sexual o identitat de gènere es troba emparat pels articles 2, 28 i 29 de la 
Convenció sobre els Drets del Xiquet i en els Principis de Yogyakarta. 

La sexualitat humana és un continu en el qual podem transitar i les etiquetes 
d'heterosexual, bisexual, homosexual, trans no són més que els extrems amb els 
quals intentem comprendre la sexualitat humana, que és, sobretot, fluida, canviant 
i dinàmica al llarg de tota la nostra vida. Enfront dels arguments que sostenen que 
el natural és l'heterosexualitat, els fets mostren que el natural és la diversitat sexual, 
tant en milers d'espècies animals com en l'espècie humana. 

L'educació sense discriminació comença per polítiques educatives i currículums 
amb un enfocament de perspectiva de drets humans, de gènere i de respecte a 
la diversitat, i que s'introduïsquen en els plans d'estudis i en la formació acadèmica. 

El coneixement ens fa persones més responsables, apoderades, autònomes i 
felices. La ignorància en l'àmbit sexual genera pors, angoixes i ansietats, massa 
freqüents en la col·lectivitat LGTBIQ+. 

L'escola pública, laica i de qualitat és una eina per a construir la igualtat, un espai 
per a transformar percepcions col·lectives i trencar els tabús des del debat i el 
coneixement científic. De fet, en la meua experiència com a professor del màster 
de sexologia, en la Universitat d'Almeria (UAL), Universitat Extremadura (UEX), i en la 
Universitat de Sevilla (US), he sigut pioner en l'abordatge de les diversitats i identitats 
sexuals, encara que, sota el meu punt de vista, continua sent insuficient el nombre 
d'hores de formació que es dediquen al coneixement de la sexualitat infantil, i 
moltes polèmiques i argumentaris s'evitarien. 

Desitgem que aquest informe que, des de SXLGSF P.V., hem realitzat en la població 
de Carcaixent servisca per a afavorir l'associacionisme LGTBI i que elles i ells, 
juntament amb l'ajuntament, afavorisquen i possibiliten polítiques per a augmentar 
el benestar, la salut integral i la qualitat de vida de totes les persones que viuen a 
Carcaixent, especialment de la comunitat LGTBIQ+, a la qual li dediquem aquest 
estudi. 

El sexisme i les actituds hostils cap a les persones que difereixen del model 
heteronormatiu (gai, lesbianes, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals) 
són conseqüència de fenòmens socioculturals com el patriarcat i 
l'heterocentrismo. L'única vacuna preventiva social és l'educació sexual integral 
(ESI) al llarg de tot el procés educatiu, així com la promoció de la salut sexual i els 
Drets Sexuals per a tota la ciutadania. 
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Prof. Dr. Vicent Bataller i Perelló. 

President de Sexòlegs Sense Fronteres  

Coordinador Grup de Treball de Salut Sexual i Drets Sexuals de l'Ajuntament  de 
València. 

 

 

Carcaixent, dimarts 18 d'octubre 2022. 
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“La sexualitat, entesa en la seua dimensió més àmplia d'amor, afectivitat, 
corporalitat, descobriment i cerca de plaer, és el que ens mobilitza a establir la 

relació amb els altres per a comunicar-nos. Ens acompanya tota la vida, la 
sentim, la vivim, però sovint no resulta fàcil parlar d'ella”.                                           

Dr. Pere Folch.  
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INTRODUCCIÓ 
 

PRESENTACIÓ 

Sexologia Sense Fronteres (SxlgSF) és una associació que naix l'any 2011, impulsada 
pel Doctor Vicent Bataller i Perelló, amb un doble objectiu: donar visibilitat a les i els 
professionals de la sexologia i treballar pel compliment dels drets sexuals.  

Des de llavors, ha sumat experiència en el treball amb diferents administracions 
públiques, així com amb entitats privades, a través de la realització de múltiples 
tallers, xarrades, cursos de formació, conferències i labors d'assessorament.  

L'associació té presència en diferents territoris del nostre país (València, Alacant, 
Astúries, Badajoz, Barcelona, Còrdova i Madrid) i, en l'àmbit internacional, compta 
amb representació a Cuba i Colòmbia. SxlgSF també està present en les xarxes 
socials, amb una comunitat de més de 17.000 seguidores/és.  

La igualtat, equitat i no discriminació són fonamentals per a tota protecció i 
promoció dels drets humans i inclouen la prohibició de qualsevol distinció, exclusió 
o restricció per motius de raça, origen ètnic, color, sexe, idioma, religió, opinió 
política o d'una altra índole, origen nacional o social, naixement o un altre estat, 
incloent diversitat funcional, edat, nacionalitat, estat civil i familiar, orientació 
sexual i identitat de gènere, estat de salut, lloc de residència i situació econòmica 
i social.  

En totes les nostres accions es fomenta l'acceptació de la diversitat, el 
coneixement enfront de la ignorància i la comunicació enfront del silenci. 
L'enfocament de les mateixes està orientat a adquirir habilitats interpersonals que, 
entre altres coses, faciliten una acceptació positiva de la sexualitat enfront del 
rebuig o por, proporcionant una educació basada en el respecte i l'ètica enfront 
de la falta de límits i egocentrisme que condueix a actituds violentes.  

Per a la realització de les nostres accions, comptem amb la participació d'un 
important equip de professionals especialitzat en Sexologia i Gènere, altament 
qualificat i amb dècades d'experiència en dinamització i atenció a persones i 
grups, comptant a més amb una gran qualitat humana per a dur a terme les 
activitats que proposem des d'una perspectiva diversa, inclusiva, amb perspectiva 
de gènere, saludable i feminista.  

Des de SxlgSF , assumim també com a propòsit proporcionar educació a la 
ciutadania en dates relacionades amb la Salut Sexual i els DDSS, mitjançant 
activitats de difusió, informació, sensibilització i mobilització de la ciutadania, com 
poden ser la celebració i programació d'aquestes dates mitjançant una taula 
informativa i conferència, entre altres activitats que puguen lliurement formular les 
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persones participants d'aquesta intervenció i les pròpies àrees d'aquesta 
Administració Local:  

4 de setembre. Dia Mundial de la Salut Sexual  
http://sxlgsf.org/index.php/informate/154-4-de-septiembre-dia-
mundial-de-la- salut-sexual.html  
 
14 de febrer. Dia Europeu de la Salut Sexual.  
http://sxlgsf.org/index.php/informate/146-14-febrero-dia-europeo-de-
la-salud- sexual-2.html  
 
29 de juny. Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Sexuals o 
Declaració de València.  
http://www.sxlgsf.org/index.php/quienes-somos.html 

 

1. Dret a la llibertat sexual. La llibertat sexual abasta la possibilitat de la plena 
expressió del potencial sexual dels individus. Exclou tota forma de coerció, 
explotació i abús sexuals en qualsevol temps i situació de la vida.  

 

4. Dret a l'equitat sexual. Oposició a totes les formes de discriminació, 
independentment del sexe, gènere, orientació sexual, edat, raça, classe 
social, religió o limitació física o emocional. 

 

6. Dret a l'expressió sexual emocional. L'expressió sexual va més enllà del 
plaer eròtic o els actes sexuals. Tot individu té dret a expressar la seua 
sexualitat a través de la comunicació, el contacte, l'expressió emocional i 
l'amor. 

 

Tal com assenyala la Declaració dels Drets Sexuals, proclamada en el XIII Congrés 
Mundial de Sexologia celebrat el 29 de juny de 1997 a València, en els seus articles 
1, 4 i 6, la lliure vivència de la nostra orientació sexual és una qüestió de drets 
humans.  

Abordar els possibles conflictes, dificultats, dubtes i problemes derivats de la 
vivència de la sexualitat de la ciutadania és tenir una visió integral de la salut de 
les persones, com versa l'OMS des de 1974 respecte a la salut sexual. Possibilitar 
l'acceptació personal de la sexualitat com a font de plaer, salut i afectivitat seria 
una qüestió bàsica per a afavorir el benestar de la població.  
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Des de SxlgSF  contribuïm a aqueix benestar proporcionant coneixements en salut 
sexual de manera científica i promovent una educació sexual integral (ESI) 
exempta de fal·làcies, prejudicis i errors científics i en la qual es contemplen els 
Drets Sexuals i els Principis de Yogyakarta com a Drets Humans fonamentals.  

 

MOTIVACIÓ 

Des de Regidoria  d’Igualtat de l'Ajuntament  de Carcaixent i Sexòlegs Sense 
Fronteres SxlgSF País Valencià considerem de summa importància aquest 
diagnòstic de situació del col·lectiu LGTBI de Carcaixent, com a base fonamental 
per a crear una estratègia de treball i desenvolupar accions adequades que 
donen resposta als interessos i necessitats reals de la comunitat LGTBI i de la 
població general del municipi en referència als resultats de l'estudi en qüestió i 
concretament en l'àmbit de la diversitat sexual i de gènere; a fi de millorar l'acció 
que desenvolupem com a Ajuntament respecte al benestar de la ciutadania de 
Carcaixent, treballant conjuntament per la creació d'una societat més justa, 
diversa  i igualitària. 

 

OBJECTIUS  

I. Obtenir un diagnòstic de la situació de les persones LGTB en el municipi 
de Carcaixent. 

II. Recaptar les necessitats reals de la comunitat LGTB en la població en 
els diferents àmbits.  

III. Crear una estratègia de treball i definir accions futures adaptant-nos a 
la situació específica de la localitat.  

IV. Millorar el benestar de la ciutadania de Carcaixent, treballant per la 
creació d'una societat més justa, diversa, igualitària i equitativa. 

 

ACTIVITATS  

1) Realitzar un informe diagnòstic sobre la situació del col·lectiu LGTBI de 
Carcaixent. 

Aquest treball es realitzarà mitjançant un senzill qüestionari de caràcter anònim per 
a conèixer l'opinió de la població en general, amb independència de l'orientació 
sexual que cada persona tinga i si viu o té una estreta relació amb la localitat de 
Carcaixent, treball amb grups focals (focus grup) i entrevistes en profunditat. 
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Tot això servirà per a: 

● Visibilitzar la situació del col·lectiu LGTBIQ+ a Carcaixent. 
● Sensibilitzar i incidir a nivell social i polític traslladant les necessitats pràctiques 

i interessos estratègics per al col·lectiu. 
● Crear una estratègia de treball i desenvolupar accions que donen resposta 

als interessos i necessitats reals de la comunitat LGTBI. 
● Elaborar un Pla d'Acció 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 
 
Per a l'elaboració del present estudi s'ha utilitzat tant una metodologia qualitativa 
com quantitativa, si bé considerem que és la part qualitativa la de major 
rellevància en tant que: 

“Els estudis de metodologia qualitativa, basats en l'anàlisi de contingut de 
discussions de grup i en la utilització d'entrevistes en profunditat, han 
vingut usant-se correntment en diversos camps de la investigació 
sociològica. Se'ls reconeix generalment un doble valor: en primer lloc, la 
seua utilitat per a fer emergir idees i conceptes vius, molt més difícilment 
accessibles a investigacions quantitatives. En segon lloc, la seua gran 
economia de costos, atès que representen costos molt inferiors als exigits 
per altres tècniques de treball”1. 

Així mateix: 

“L'enfocament innovador, que ha resultat decisiu per als actuals 
desenvolupaments de les mateixes tècniques, es deu al fet d'haver-les 
pogut alliberar del marc teòric de la psicologia individual, reimplantant-
les, re-significant en les concepcions de la psicologia social, de la 
psicolingüística i de la sociologia de la cultura. 

Amb això s'ha passat d'estudiar la informació apareguda en els estudis 
qualitatius, com a manifestació de parers solts d'individus, a estudiar-la 
com a reflex del discurs social; amb altres paraules: de centrar-se en la 
subjectivitat de les opinions exposades, a descobrir l'objectivitat de les 
estructures d'opinió en què tals opinions es formen”2 

Des d'aquesta perspectiva, la qual cosa les persones diuen -els seus discursos- i 
l'anàlisi dels nexes i contradiccions que subjauen amb ells, es fa des de la interacció 
i articulació dels elements quotidians com comunicar, decidir i raonar, amb les 
estructures macro-socials i culturals que ens travessen, per considerar-les l'element 

 
1 HERMOSILLA, F.G.; Manual metodologia qualitativa. 
2 HERMOSILLA, F.G.; Manual metodologia qualitativa. 
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clau de les representacions socials que sobre un determinat fenomen o tire té les 
persones. 

Per al desenvolupament de la fase qualitativa, si bé existeix un ampli ventall de 
tècniques, es va optar per les següents: 

1. El mètode etnològic/etnogràfic: l'observació participant i l'entrevista en 
situació. 

2. El grup d'intercanvi: l'intercanvi d'opinions en els grups focals (focus grup). 

3. L'entrevista qualitativa: a manera d'estudi de cas per a singularitzar les 
manifestacions d'un fenomen. 

Considerant que totes elles faciliten la interacció i reflexió des de la conversa, 
permetent captar aqueixa inacabada i contínua construcció dialèctica de les 
percepcions. 

Concretament, per al grup d'intercanvi, la proposta d'estudi està basada en la 
teoria de R. W. Connell, plasmada en la seua obra Gender. In World Perspective, 
2015, (R.W. Connell), qui proposa avaluar les relacions de gènere dividides en 
quatre dimensions: poder, producció, catexis i simbolisme. 

S'han realitzat 1 grup d'intercanvi i 3 entrevistes individuals abastant diversos sectors 
com l'educatiu, personal de l'ajuntament, igualtat i participació social i entrevistes 
qualitatives a informants clau. 

Per a la selecció de les persones participants, es van definir criteris relacionats amb 
les posicions estructurals presents en la societat i des d'on les persones produeixen 
discursos i comportaments tòpics del grup social al qual pertanyen i no segons les 
característiques sociodemogràfiques individuals. "La representativitat d'aquestes 
tècniques no està sustentada en la probabilitat de triar una mostra que per 
elevació proporcional reprodueix el tot de la qual ha sigut extreta, sinó en la 
saturació que es produeix quan es registren tots els discursos possibles en relació 
amb la problemàtica objecte d'estudi” (Montañés). 

El material resultant d'aquest treball de camp qualitatiu ha sigut parcialment 
transcrit i reproduït en el present informe a manera de verbating , per considerar-
se un mitjà eficaç per a donar veu a les persones que han participat en el mateix 
sense revelar la seua identitat (veure més detall en Annex II). 

Per a la fase quantitativa de l'estudi es va procedir a l'elaboració d'un qüestionari 
que consta de tres parts: una primera, que ve a arreplegar la informació personal 
i bàsica (si resideixes a Carcaixent, on has nascut, d'on prové la teua família, com 
et defineixes, edat, estat civil, situació de convivència, responsabilitats familiars, 
nivell d'estudis, etc.); una segona, que aprofundeix en com es veu, sent, percep i 
ha viscut, si fos el cas, situacions concretes del col·lectiu LGTBI; i una tercera, a 
manera de selecció d'accions i/o activitats facilitades a priori i que són 



12 
 

identificades necessàries a Carcaixent, tenint la possibilitat d'afegir quantes 
considere oportunes. 

Aquest qüestionari ha sigut accessible a través d'un enllaç3 que ha sigut difós per 
xarxes socials, així com informat mitjançant la nota de premsa i enviat a agents 
claus de l'educació, joventut, salut i associacions de dones per a la seua difusió i 
compliment. Es compta amb un total de 128  respostes, situant l'edat mitjana en els 
38 anys, sent 14 anys la menor edat registrada i de 74 anys la major. Així mateix es 
va indicar que per a persones que no tenen accés a internet o les xarxes socials, 
s'imprimiren qüestionaris per a poder-los emplenar i tenir en compte a aquest sector 
de la població (veure més detall en Annex I). 

Finalment, cal assenyalar que no existeix a Carcaixent associació de la Comunitat 
LGTBI que treballe activament per a naturalitzar les identitats i orientacions sexuals.  

 

CONTEXT 

DADES FÍSIQUES I DEMOGRÀFIQUES 
El municipi de Carcaixent es troba situat a la comarca de la Ribera Alta, província 
de València, dins del territori de la Comunitat Valenciana, compta amb una 
extensió de 59,3 km² i té una densitat demogràfica de 345 habitants per km². La 
ciutat de Carcaixent és el nucli més important del municipi, que a més li dona nom. 

Segons Dades Publicades en el BOE núm. 306 de data 23 Desembre de 2.021 en 
l'últim padró, la localitat de Carcaixent a la Província de València/València té una 
població censada de 20.494 habitants, dels quals: 10.163 són homes i 10.331 són 
dones segons dades de l'INE - Institut Nacional d'Estadística Reial decret 1.065/2021, 
de 30 de Novembre de 2.021. 

El terme municipal limita amb Alberic, Alzira, Benifairó de la Valldigna, Benimuslem, 
Xàtiva, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Simat de la Valldigna   i Vilanova de Castelló, 
totes elles de la província de València. 

 

ECONOMIA 
L'agricultura era l'activitat més important fins fa poc temps. Basada en el 
monocultiu i comerç de la taronja (des del segle XIX). Però a partir dels 60 del passat 
segle, es va produir una crisi important i l'agricultura va entrar en un període de 
recessió. En aquests moments es pot dir que es troba en una fase de transformació. 

 
3https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsfr0tsmcul3ngyiugbwab1h1_t3wsd0fj1e1q_5blvpzs6wxg/
closedform 
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Pel que fa a la indústria, aquest sector secundari està dedicat majoritàriament a la 
transformació dels cítrics, i, en menor mesura, tèxtil, fabricació de mobiliari auxiliar, 
etc. 

Actualment, més de dos terços de la població activa treballa en el sector serveis, 
sector que s'ha vist incrementat per la creació del Centre Comercial Ribera del 
Xúquer, una gran superfície comercial que augmenta la disponibilitat de béns de 
consum que abans calia adquirir en altres zones. No obstant això, el nou centre 
comercial ha sigut vist també com una amenaça per al comerç local. 

 

SOCIAL  

El model biomèdic que roman en l'actualitat s'ha construït sota els binarismes 
bo/dolent, pur/impur, normalitat/anormalitat, salut/malaltia, 
heterosexual/homosexual, salut sexual/malalties sexuals, introduint una estructura 
que subordina i estigmatitza l'homosexualitat i la resta de les orientacions sexuals, 
pràctiques i fantasies anomenades no normatives. Prova d'això, han sigut els intents 
de “curar” l'homosexualitat a través de les anomenades “teràpies de conversió”, 
perquè encara en els anys 70’s l'Associació Psiquiàtrica Americana la considerava 
com una malaltia i no va ser fins a 1990 quan l'OMS va eliminar l'homosexualitat de 
la Classificació Internacional de Malalties (CIE). A pesar que, amb el pas del temps 
i l'activisme del moviment LGTBI, la categoria d'homosexualitat ha sigut retirada 
dels manuals psiquiàtrics de diagnòstic, la veritat és que en les pràctiques mèdiques 
persisteix una representació negativa, estigmatitzada i amb prejudicis de 
l'homosexualitat i altres orientacions sexuals, que es fa extensible a la resta de la 
societat. 

Igualment cal assenyalar la diferència entorn de la percepció de l'homosexualitat 
en general, i com aquesta pren forma i és introjectada en el discurs social en 
aquest sentit, és a dir, com a “pecat” o “alguna cosa que no és Natural”. Exemple 
d'això són les diferents actituds de rebuig i discriminació cap al col·lectiu 
homosexual visualitzades en diferents àmbits socials, projectades de diferent 
manera i fins i tot divulgades per xarxes socials o en discursos dins del propi 
Parlament, i també les, cada vegada menys, tot i que existents en la actualitat, 
manifestacions expresses de discriminació plantejades des d'un pretès àmbit 
científic i acadèmic o mostres d'homofòbies institucionals. 

 

“(…) hi ha un fenomen que s'està normalitzant cada vegada més en la nostra societat 
actual: el de la relació homosexual (masculina o femenina). Creiem que des de l'educació 
cal cridar l'atenció sobre aquest assumpte perquè condiciona la vida de bastants persones 
i al nostre entendre la majoria de les vegades d'una manera desviada. 

(…) hi ha dues classes d'homosexuals: uns de causa natural (biològica) i uns altres que ho 
són per circumstàncies diverses, però artificials i accidentals. Els primers (que són pocs) 
tenen tot el dret a la seua identitat i a l'exercici d'aquesta ; però els altres són subjectes 
d'una situació que s'aparta de la vida natural i sembla lògic que una oportuna educació 
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evite o corregisca tal situació. En l'ésser humà les seues tendències no són mecàniques o 
forçoses, com en l'animal; la seua sexualitat no té per què dominar-lo a ell, sinó que ell pot 
i deu dominar la seua sexualitat i sempre saber canalitzar-la correctament”4 

 

En aquest sentit podem entendre i afirmar que els canvis actitudinals cap a les 
diversitats i identitats sexuals són necessaris i fonamentals si desitgem canviar els 
paradigmes negatius i patologizants que, des de la medicina, la psicologia, la 
psiquiatria i des d'altres disciplines i institucions s'estableixen respecte a la sexualitat 
i a l'homosexualitat i que continuen romanent en l'imaginari col·lectiu. 

Avui, des de la idea de malaltia o pecat, continuen realitzant-se pràctiques 
aberrants contra el col·lectiu LGTBI, que, estant prohibides, qualificades com a 
infracció només en 8 comunitats autònomes, segueixen molt esteses en el nostre 
estat.  

Cal recordar que fa quasi 18 anys que Espanya va aprovar, el 30 de desembre del 
2004, el projecte de llei del matrimoni homosexual o “matrimoni Igualitari”, com és 
conegut en el context de l'activisme LGTB, la qual cosa va suposar un gran pas cap 
a la igualtat del col·lectiu. No obstant això, en el pla social, la ignorància i el 
desconeixement respecte a la realitat de les persones LGTBI continuen generant 
rebuig i discriminació. 

Aquesta falta de coneixements per part de la població trobaria solució en una 
Educació Sexual Integral des de la primera infància, no obstant això, l'ONU 
continua alertant de les manques que existeixen en aquest sentit. En el nostre estat, 
les competències en matèria d'educació sexual estan transferides a les 
autonomies. En el cas específic del nostre territori, Comunitat Valenciana, el pla 
d'educació sexual, conegut com a PEUS, s'inicia en el curs 2009/2010 complint amb 
la legislació estatal5. Aquest programa, implementat en els cursos de 2n i/o 3r de 
secundària sota demanda del centre escolar (és a dir, mancat d'obligatorietat), 
ha demostrat ser insuficient per a l'objectiu que ens ocupa. Són nombrosos els 
organismes que, al costat de l'OMS, alerten de la necessitat de facilitar Educació 
Sexual Integral de qualitat a tota la població, des de la infància a la vellesa, així 
com a totes aquelles i aquells professionals que treballen directament amb la 
infància i adolescència i en sectors clau, com l'educatiu, sanitari, joventut, serveis 
socials, igualtat i seguretat ciutadana. 

En paraules de Simone de Beavoir: “com tots els parells binaris de la repressió 
patriarcal, el primer és el positiu, el que encarna la norma i la idoneïtat, el segon és 
el negatiu, el marginat per la convenció i injuriat per la majoria”. Home/dona, 
blanc/negre, nord/sud, ric/pobre heterosexual/homosexual… un binarisme que 

 
4 Text arreplegat de QUITANA, J.M.: L'educació social en la joventut. En LEBRERO, M.P., MONTOYA, 
J.M. I QUINTANA J.M. (2001): “Pedagogia social”. Unitat Didàctica. UNED. Madrid. Pàg. 190. 
5 Llei orgànica de Salut Sexual, Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE), ara 
modificada per la Llei de Llibertat Sexual, coneguda com a “llei del sí que és sí”. 
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empobreix i limita el nostre entramat sociocultural. Si la societat tinguera 
l'oportunitat d'educar-se en la diversitat sexual, aquests dualismes no tindrien sentit 
i, per contrapartida, farien lliures a moltes persones.  

La formació i l'educació apareixen com a bases imprescindibles per a l'assoliment 
d'una pluralitat social on els col·lectius i persones LGTBI tinguen el lloc que mereixen, 
és a dir, el mateix, i en igualtat de drets, que les persones heterosexuals. 

En el context específic de la població de Carcaixent, fins avui, es mancava de 
dades concretes sobre la situació de la població LGTBI en el municipi, així com 
d'associacions o grups específics per a la visibilitat i/o defensa de drets en aquest 
sentit. 

 

ANÀLISI D'ENQUESTA I DISCURSOS 
 

En introduir-nos en l'anàlisi dels discursos és necessari assenyalar que el caràcter del 
tema abordat ve marcat per una infinitat de complexitats i contradiccions socials 
i individuals que fan que explicite la dificultat de categoritzar els discursos existents. 

D'aquesta forma es constata que les actituds i comportaments entorn del col·lectiu 
LGTBI no estan socialment concretades a causa de l'escassetat de discursos 
clarament elaborats i/o es denota la reiteració de discursos introjectats amb 
contradiccions pròpies. 

Aquest és un dels elements clau per a entendre els posicionaments detectats en el 
treball de camp amb les diferents persones que han participat del mateix i fins i tot 
de la no participació de representants institucionals6; la pròpia dificultat per a la 
construcció de discursos ordenats i orientats clarament cap a posicionaments 
explícits entorn de la discriminació per raó d'orientació sexual. Aquesta dificultat 
en l'establiment de categories d'anàlisis ben definides es materialitza inicialment en 
la inexistència de discursos obertament homòfobs. 

Per això, s'han plantejat, no preguntes obertes, si no afirmacions sobre el col·lectiu 
LGTBI basades en les 4 dimensions proposades per R.W. Connell, perquè les 
persones assistents pogueren bolcar i expressar les diferents percepcions, 
sentiments, actituds i comportaments que observen en la seua vida quotidiana 
personal i laboral, així com els possibles discursos que escolten en el seu entorn 
sobre aquest tema i els propis que s'anaven donant in situ durant l'intercanvi en 

 
6 Com ha sigut el cas d'algunes i alguns membres del consistori, personal de la salut pública, així com 
agents de seguretat (policia local i la guàrdia civil), als qui hem convidat a participar en reiterades 
ocasions i per diferents mitjans, i evitat les nostres entrevistes en totes elles. 



16 
 

grup. Aquestes 4 dimensions ens serviran com a marc teòric per a categoritzar, en 
part, aquest diagnòstic. 

 

PRODUCCIÓ (TREBALL I ESCOLA) 

Respecte a els centres educatius se'ns indica que no tot el professorat resideix i/o 
és de Carcaixent, i quant a l'afirmació la població de Carcaixent en general és 
oberta a la col·lectivitat LGTBI assenyalen: 

“Jo crec que en el meu centre el 90% del professorat actua amb respecte”. 

“Elles i ells (referint-se a l'alumnat) senten curiositat per temes com ara xic 
trans, xica trans, dones lesbianes…. respecte absolut és fonamental en 
l'educació”. 

“som 68 companys i companyes orientadores i orientadors que sabem on 
estem, treballem amb éssers humans, i hem de treballar amb la millor forma 
que millor creiem i fem el que sabem”. 

Encara que també sorgeixen aquestes altres realitats: 

“A vegades no saps què fer, sobretot per la reacció de les mares i la família”. 

“fa ja temps vaig presenciar en classe a un alumne que li va dir “Este és un 
marieta”. Vaig agafar als dos i li vaig indicar que demanara perdó…. “, “si tu 
no deixes en classe que passen aquestes accions homòfobes, no passen”. 

“En classe en un dia es van manifestar en classe una xica lesbiana i un xic 
gai”. “Un professor del centre va venir a ratificar l'ocorregut en classe… i les 
famílies?, em va dir i jo li vaig dir “no passa res amb les famílies, és com tu ho 
fas”. 

“Ens compten molts casos a nosaltres i nosaltres, i jo em dic ai, mare!, els pares, 
la família, com reaccionaran?… “, “Ara ens empara la Llei”, “La societat no 
admet encara la sexualitat i les orientacions sexuals amb naturalitat”.  

Encara que, com bé indiquen, en aquests moments i des de 2019 la legislació 
específica de la Generalitat Valenciana permet l'autodeterminació en la identitat 
sexual sentida per les xiquetes, xiquets trans, adolescents i joves segons la Llei 
23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI:  
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/boe-a-2019-281.pdf 

A més, la recent Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de 
la llibertat sexual, preveu garantir l'Educació sexual en totes les etapes educatives. 
Específicament, assenyala que el sistema públic educatiu inclourà continguts sobre 
educació sexual i igualtat de gènere i educació afectiu sexual per a l'alumnat al 
llarg de totes les etapes educatives i adaptats a l'edat de cada cicle. Aquesta 
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educació també serà obligatòria en els currículums dels títols universitaris 
relacionats amb la docència, l'àmbit sanitari i judicial.  

Malgrat això, encara existeix professorat que no té coneixement d'aquesta 
legislació, i en les seues pràctiques, comportaments i discursos a vegades 
incompleixen la mateixa; en altres ocasions, és la por social de les respostes de les 
famílies el que fa que no es modifiquen comportaments “normalitzats” o que 
davant respostes naturals respectuoses senten inseguretat, física, personal i/o 
laboral, encara que la llei els empare.   

Cal assenyalar en aquesta qüestió de l'autodefinició, alguns de les dades que 
llança l'enquesta quantitativa d'aquest estudi: 

 

 

De les persones participants el 57,8% es defineix dona, el 39,8% home, sent un cas 
només el que es defineix com a persona no binària. 

 

 

 



18 
 

Així mateix, el 93,8% de les respostes assenyalen que s'autodefineixen com a 
persones endosexuals o cisexuals, és a dir, persones les característiques sexuals de 
les quals (cromosomes, genitals, gònades, nivells hormonals, etc.) semblen encaixar 
en allò que es considera típicament la dualitat biològica dona o home. El2 ,3% 
s'autodefineix com a persones intersexuals, les característiques sexuals de les quals 
semblen no encaixar en allò que es considera típicament la dualitat biològica 
dona o home. I una persona, la qual cosa representa el 0,8%, s'autodefineix com a 
heterosexual, confonent identitat sexual amb orientació sexual. Una altra persona 
(0,8%) assenyala no haver entès la pregunta. D'altra banda, cal destacar alguns 
dels comentaris expressats per tres persones diferents en aquest mateix apartat: 

“Hi ha dos sexes biològics els persones intersexuals són una part 
infinitésima de la població”. 

“Sabeu que eixe tipus de persones  constitueixen 0,001 per cent?”. 

“Helicòpter apatxe”. 

 

Aquests comentaris posen de manifest el desconeixement sobre sexualitat infantil 
i/o evolutiva i la falta de coneixement i sensibilitat envers la diversitat de gènere i 
sexual, així com la LGTBIfòbia que continua present en la població.  

Ressaltar que aquest coneixement i sensibilitat no està relacionat amb el nivell 
acadèmic, pel fet que el 65,6% de les persones enquestades assenyala tenir 
ensenyament universitari, el 12,5% indica formació professional de grau superior, el 
7% batxillerat, el 3,1% formació professional de grau mitjà, igual que sense 
completar educació bàsica o sense títol. La resta afigen respostes com ara 
“Doctora”, “En 4 de la ESO”, “Màster” o “En curso de ESO”. 

 

Respecte a si existeix visibilitat, en el vostre entorn, de companyes i companys 
LGTBI, aquestes han sigut algunes de les reflexions: 

“Abans era una altra època, totes i tots sabíem que hi havia companyes 
lesbianes, però ningú parlava, ara ja estan jubilades, i sí he tingut companys i 
companyes Lesbianes i Gais”. 
“Antes era otra época, todas y todos sabíamos que había compañeras 
lesbianas, pero nadie hablaba, ahora ya están jubiladas, y sí he 
tenidocompañeros y compañeras Lesbianas y Gays”. 

“Ara ja és diferent… érem al pati d'esbarjo i als dos dies de conviure en el 
centre educatiu una xica va dir “Soc Bisexual”, “Jo també, va dir una altra”, 
això en segon de batxillerat no ho vivim. “Les xiques per educació expressem 
més les emocions, als xics els costa més”.  

“Ahora ya es diferente... estábamos en el patio de recreo y a los dos días de 
convivir en el centro educativo una chica dijo “Soy Bisexual”, “Yo también, 
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dijo otra”, eso en segundo de bachillerato no lo vivimos. “Las chicas por 
educación expresamos más las emociones, a los chicos les cuesta más”. 

 

Sobre si és millor no parlar als xiquets i a les xiquetes sobre homosexualitat i 
transsexualitat, es va ressaltar aquest comentari. 

“Ho he vist aquesta setmana fent activitats en primària, tenen una facilitat per 
a parlar-ho… que et conten que el seu amic o la seua amiga ja no és Pau, 
ara es diu Tal, el tenen molt assumit. El “ai, es comporta així i li agraden els 
xics”, s'expressen… els costa encara, però com a nosaltres pense” 

“Lo he visto esta semana haciendo actividades en primaria, tienen una 
facilidad para hablarlo... que te cuenten que su amigo o su amiga ya no es 
Pau, ahora se llama Tal, lo tienen muy asumido. El “ay, se comporta así y le 
gustan los chicos”, se expresan... les cuesta aún, pero como a nosotros 
pienso” 

“Sóc mare d'un xiquet trans de 6 anys” 

 

 

CATEXIS (RELACIONS EMOCIONALS) 

En aquesta dimensió es van realitzar dues afirmacions, Sóc una persona homòfoba 
i Conec persones homòfobes. 

Un element fonamental és el plantejament cultural que la societat projecta entorn 
d'aquest fenomen. En aquest sentit, és primordial assenyalar que els 
posicionaments plantejats entorn de l'homofòbia venen definits per una percepció 
que en general es planteja estretament vinculada a la qüestió de gènere. Això es 
manifesta fonamentalment en una percepció de l'opció sexual reduïda a 
l'adopció d'un rol de gènere específic, ja siga masculí o femení, independentment 
del sexe que es tinga. 

Això fa que l'homofòbia es plantege com una conducta que manifesta la negació 
dels rols prefixats i que culturalment es defineix com els diferents al sexe biològic de 
la persona, castigant-se així les manifestacions expresses d'aquesta dissociació. Cal 
assenyalar que aquesta negació parteix de conductes socialment introjectades i 
culturalment apreses entorn del gènere, tenint en compte els constructes socials 
articulats entorn dels atributs purament biològics de la persona. 

És per això, que l'homofòbia com a actitud excloent, confirma un dels elements 
masclistes de la cultura patriarcal en negar i sancionar determinades conductes 
de l'home percebudes com a femenines i, d'un altre costat, actituds i 
comportaments típicament masculins adjudicats a les dones. 
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“L'any passat en el passeig, on anem al poble a prendre alguna cosa, a un 
amic simplement per la seua aparença i els seus gestos, xavals en grup de 18 
o 20 anys, el van insultar ¨marieta” i es van ficar amb ell. Si que vaig observar 
el suport dels seus amics i amigues cap a ell”. 

“El año pasado en el paseo, donde vamos en el pueblo a tomar algo, a un 
amigo simplemente por su apariencia y sus gestos, chavales en grupo de 18 
o 20 años, lo insultaron  ̈maricón” y se metieron con él. Sí que observé el apoyo 
de sus amigos y amigas hacia él”. 

De fet, l'exclusió no es dona només a les persones que pertanyen al col·lectiu LGTBI, 
sinó també a aquelles que són llegides com a tal en relació amb els seus 
comportaments i des dels prejudicis de la resta 

“La gent no és dona compte que és homòfoba, saps?” 

“…és com, ixa intolerància que jo tinc cap a tu no la relacione en ixa paraula, 
és com, sé que ho soc perquè els actes que estic fent són irrespectuosos, però 
no em considere axí, la gent no ho és perquè no és considera així”. 

 

Aquestes expressions ens confirmen els aspectes dels processos psicosocials que 
constitueixen, a través de la intersubjectivitat, l'homofòbia dins i fora de la 
comunitat LGTBI.  

Partint d'algunes propostes de la teoria de gènere i la psicologia social, es pot 
adonar de la internalització de l'homofòbia, en els subjectes homosexuals, com un 
fenomen que es gesta en la socialització, apel·lant als mandats de gènere i la seua 
relació amb la construcció de la subjectivitat gai heteronormativa. 
L'homosexualitat és representada des de la desviació, no és el comportament com 
a tal, sinó el fet que hi ha un conjunt de disciplines, és a dir, comportaments 
“correctes/desitjables” que hem internalitzat i que estructuren la nostra 
subjectivitat. Els qui esdevenim en aquesta dinàmica social disciplinària, ens 
convertim en policies, en paraules de Michel Foucault, que castiguen els 
comportaments “incorrectes/indesitjables”, els propis i els de les persones que ens 
envolten. 

D'alguna forma, aquest imaginari posiciona l'heterosexualitat com el model únic 
de pràctiques sexuals a seguir i de referència per a avaluar altres sexualitats. Això 
suggereix que qui no actua d'acord amb el model establit és susceptible de ser 
discriminat i sancionat. 

“Vivim en una bambolla de cristall, perquè ens envoltem de gent respectuosa 
en la Igualtat i la Diversitat. En la Universitat “totes molt modernes”, “totes per 
la Igualtat de Gènere”, però no conec a ningú que parle del Poliamor”. 

“Vivimos en una burbuja de cristal, pues nos rodeamos de gente respetuosa 
en la Igualdad y la Diversidad. En la Universidad “todas muy modernas”, 
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“todas por la Igualdad de Género”, pero no conozco a nadie que hable del 
Poliamor”. 

Quant a la fase quantitativa d'aquest estudi, en qüestió de l'autodefinició sobre 
l'orientació sexual i l'estat civil de les persones enquestades, aquests són les dades 
que mostra: 

 

Respecte a l'orientació sexual, el 60,9% assenyala autodefinir-se com a 
heterosexual, un 17,2% com a bisexual, un 9,4% gai i un 7% lesbiana. Es considera 
oportú subratllar altres respostes arreplegades en aquest punt:  

“Encara no ho sé”. 

“Persones que estima persones”. 

“No em sent còmode en cap, però Bisexual és la que millor encaixa”. 

“Home M'agraden els persones”. 

 

D'una banda, observem la tendència a reclamar noves categories que abasten 
altres possibilitats o que no obliguen a definir-se a través de termes estancs, la qual 
cosa força als conjunts de les societats a assumir noves realitats.  

“Soc lesbiana i no em sent dona: SOC DONA!”. 

“Torradora”. 
“Tostadora”. 

D'altra banda, trobem reaccions a la redacció i contingut de les preguntes del 
qüestionari que poden entendre's, de nou, com a manifestacions LGTBIfòbiques.  

Segons els estudis realitzats per Pichardo (2004) entre un 3% i un 8% de la població 
té una orientació sexual homosexual, en aquest estudi realitzat a Carcaixent el 
percentatge és d'un 16,4%. Aquesta variació en el percentatge de persones LGTBI 
en el conjunt de la població pot deure's a diversos factors, destaquem l'obertura a 
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reconèixer una orientació sexual no normativa per part de les noves generacions, 
així com la predisposició a participar d'aquesta mena d'estudis de persones que se 
senten representades. 

En relació amb l'estat civil de la població enquestada, el 37,5% ha assenyalat 
soltera, el 19,5% casada amb una dona, el 21,1% casada amb un home, el 4,7% 
parella de fet d'una dona, el 5,5% parella de fet d'un home, el 1,6% separada d'una 
dona, el 3,1% separada d'un home, coincidint en 1,6% tant vídua d'home, com a 
vídua de persona no binària. 

 

 

I el 3,8% restant dels casos, han indicat aquests comentaris: 

“Amb parella”. 

“Company de viatge ”. 

“Parella d'un home sense formalització civil”. 

“Amb parella home i convivint però sense que medie matrimoni ni situació de 
parella de fet  oficial”. 

“Altre”. 
“Otro”.  

“Visc en parella, actualment amb un home”. 

“I quina dada de valor vós dona saber això?”. 

“Parella Home sense convivència”. 
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“Núvia”.  
“Novia”.  

 “Amb parella masculina”. 

“Parella la qual tampoc creu amb els generès però encaixa al qual 
típicaments, ha considerat com a home”. 

 

Aquesta dada ens dona una visió de les diversitats familiars, de parella, i diferents 
unions que es donen en la població de Carcaixent. 

 

Quant al grup d'amistats més íntim de les persones que han contestat l'enquesta, 
assenyalar que el 14,1% indica que són persones majoritàriament LGTBI, enfront del 
49,2%, que no ho són. Mentre el 36,7% assenyala que és una mescla prou 
equilibrada entre persones LGTBI i població en general. 

 

“A mi m'agradaria molt tenir amigues i amics LGTBI, compartir… compartir no 
sé, un cafè!”. 
“A mí me gustaría mucho tener amigas y amigos LGTBI, compartir... compartir 
no sé, ¡un café!”. 

“…a aquesta edat ja… si tens parella estàs ja més tancat amb la teua parella 
i els teus amics de tota la vida i, si no tens parella, …, perquè tens ja els amics 
fets de tota la vida o… bé que estàs sola igual.” 

“...a esta edad ya... si tienes pareja estás ya más encerrado con tu pareja y 
tus amigos de toda la vida y, si no tienes pareja, ..., pues tienes ya los amigos 
hechos de toda la vida o... vamos que estás sola igual.” 

“…si que hi havia xics, que ho acceptaven, perquè com són tan graciosos… 
els xics són moníssims, fan gràcia de tot i tiren endavant, que això a mi també 
em molesta, a veure per què has de ser tan graciós, no sé… però això de les 
dones … en aqueix poble (un altre diferent a Carcaixent) sí que no vaig veure 
a cap.” 
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“...sí que había chicos, que lo aceptaban, porque como son tan graciosos... 
los chicos son monísimos, hacen gracia de todo y tiran pa’lante, que eso a mí 
también me molesta, a ver por qué tienes que ser tan gracioso, no sé... pero 
lo de las mujeres ... en ese pueblo (otro distinto a Carcaixent) sí que no vi a 
ninguna.” 

(En resposta a “Comença a normalitzar -es més  tot”) “Però jo crec que les 
lesbianes no tant, les lesbianes un beset i au, els gais més” (parlant de la 
representació de les pràctiques sexuals en la televisió). 
 

En aquests casos també apreciem com la interseccionalitat i la desigualtat de 
gènere afecta a aquest col·lectiu de manera transversal de forma més directa o 
de manera subtil.  

D'aquesta manera, la dona homosexual es troba abocada a dos tipus de violència 
per dues qüestions: d'una banda, el fet de ser dona i, per un altre, des del seu 
lesbianisme, per la desviació dels rols que socialment se li adjudiquen com a dona. 
En definitiva, se li nega la possibilitat d'expressar i experimentar la seua vida i 
sexualitat. 

“No tinc relació amb ningú, de moment vaig a un centre (municipal), no em 
disgusta, però no tinc relacions…” 
“No tengo relación con nadie, de momento voy a un centro (municipal), 
nome disgusta, pero no tengo relaciones...” 

 

SIMBOLISME (CULTURA I DISCURS) 

Sobre l'afirmació la població de Carcaixent en general és oberta a la col·lectivitat 
LGTB, aquestes van ser algunes de les seues reflexions: 

“Actualment no hi ha cap associació LGTB en la població, la més pròxima 
està a Alzira”. 
“Actualmente no hay ninguna asociación LGTB en la población, la más 
cercana está en Alzira”. 

“…s'han fet alguna iniciativa esporàdica, com en el 2021, que es va pintar la 
bandera de l'arc de Sant Martí sobre l'asfalt en un lloc cèntric de la població”. 
“...se han hecho alguna iniciativa esporádica, como en el 2021, que se pintó 
la bandera del arco iris sobre el asfalto en un lugar céntrico de la población” 

Referent a això, van manifestar que les reaccions en contra d'alguns veïns i veïnes, 
així com d'alguns polítics i polítiques de l'oposició no els semblen oportuns, ja que 
es van fer comentaris com ara “amb la necessitat que hi ha de pintar els passos de 
zebra al poble, pinten això…”, i van afegir que “en Facebook també es va criticar 
bastant”. 

En general, les persones participants afirmen que la població és oberta a la 
col·lectivitat LGTBI, encara que, quan aprofundeixen en els detalls de situacions 
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concretes, apareixen realitats homòfobes. Aprecien que s'ha avançat des de fa 
anys, encara que, en les seues paraules, encara queda molt per fer: 

“Tolerar a Carcaixent encara… jo tinc amigues i amics gais i lesbianes que 
s'han anat a viure fora, a València, a Eivissa”. “És un poble molt conservador”. 
“Tolerar en Carcaixent todavía... yo tengo amigas y amigos gays y lesbianas 
que se han ido a vivir fuera, a València, a Ibiza”. “Es un pueblo muy 
conservador”. 

“Està canviant perquè veus a dues xiques amb uniforme del col·legi agafades 
de la mà ja a Carcaixent, fa 10 anys impossible”. 
“Está cambiando pues ves a dos chicas con uniforme del colegio cogidas de 
la mano ya en Carcaixent, hace 10 años imposible”. 

 

En referència a les persones majors LGTBI es fa referència al fet que els homes han 
sigut més visibles que les dones:  

“Hi ha hagut tota la vida (persones -majors- LGTBI), les xiques vivien juntes i 
eren “amigues” ... sabíem que aqueixa gent vivia junta i al final es tolerava”. 
“Ha habido toda la vida (personas -mayores- LGTBI), las chicas vivían juntas y 
eran “amigas” ... sabíamos que esa gente vivía junta y al final se toleraba”. 

 

La pròpia percepció de les persones LGTBI ha sigut en la majoria dels casos sentir-
se diferent a la resta, ja que l'imaginari col·lectiu així ho ha considerat, a través del 
discurs i de la informació del que era correcte o no.    

“Jo això de sentir-me diferent m'agrada, no tinc cap problema.” 
“Yo lo de sentirme diferente me gusta, no tengo ningún problema.” 

 

I encara que fa 18 anys que Espanya va aprovar la llei del matrimoni homosexual, 
en el pla social, continua existint rebuig i discriminació. 

“A mi em va passar, que no era família directa però els coneixia, que em 
encallen convidar a unes noces i alguna gent més major em preguntava, 
però tu vas a anar ? són dos homes, que no és unes noces normals, i jo els 
deia que a mi em tènia igual, que era unes noces el mateix”. 

 

Si trobem aquests discursos i imaginaris col·lectius en l'àmbit social, familiar i 
relaciona,  quan es tracta de l'orientació sexual, encara queda molt per a 
comprendre, respectar i acceptar la transsexualitat i per tant els processos de 
transició. 
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“Ara a Carcaixent crec que tenim tres persones que estan fent la transició, 
crec, jo se de tres, i n’hi ha que naturalitzar… abans no hi havia i desprès de 
la primera persona han eixit dues més, docs és important naturalitzar, i quan 
a una persona major li passa, que té un fill o una filla homosexual, jo tinc una 
amiga que li va passar que va a dir-li  a sa  mare que estava enamorada de 
l’amiga , el seu pare tota la vida havia estat contant acudits de maricons , i 
ella ho deia, que havia estat passant-ho fatal “el meu pare tota la vida 
contant acudits de maricons ”, deia. Però al final el pare ho va a acceptar , 
jo recorde quan aquesta amiga sigué mare i jo vaig anar a vore-la i em va 
obrir la porta són pare que va dir “ja soc avi una altra vegada”, quin descans, 
jo deia, es veu que aquest home ja està integrant-ho”.  

“soc lesbiana i el que realment m'atrau és un trans, un xic trans”. 
“soy lesbiana y lo que realmente me atrae es un trans, un chico trans”. 

 

Tot això reflecteix com la paradoxa del canvi social i la seua repercussió en 
l'acceptació no són dependents ni encadenats. 

“Jo de vegades pose Merlí en classe, que és una sèrie (televisiva) un poc de 
filosofia  i tal, i pose molt el capítol de Judith Butler, no és perquè sàpiguen la 
teoria de Judith Butler, perquè ell l'explica bé, però perquè vegen això, com 
Merlí explica a classe ixa qüestió, tot l’alumnat és súper guai, ací no passa res, 
la qual cosa tu sentes sobre el sexe, el gènere, tots són súper moderns, clar, 
fins que veges alguns comentaris que són brutals que jo els dic “fixeu-vos com 
de vegades  penses que acceptem els cuses fins que els tenim davant”. Jo 
ho feia per això, perquè vegen que moltes vegades… perquè quan 
t’enfrontes a algú  que és tancat i et diu que és tancat doncs tu ja ho saps, 
però el problema és quan et diuen que som molt oberts i després són molt 
tancats”. 

 

En la fase quantitativa, el qüestionari comptava amb una pregunta en la mateixa 
línia: Penses que la població de Carcaixent, en general, accepta i és oberta a la 
diversitat sexual i de gènere?, i aquests són els resultats: 
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De les 128 persones que han emplenat aquesta enquesta, el 46,9% afirma aquesta 
qüestió, enfront del 30,5% que creu que no ho és i el 22,7% que no ho sap/no 
contesta. És a dir  que més d'un 53% de la població de Carcaixent enquestada no 
es troba en disposició d'afirmar aquesta qüestió. 

 

“No veig necessari aquest tipus de qüestionaris per a una part mínima de la 
població. MILLOR CONCENTRAR ELS ESFORÇOS EN què NO HAGEN MES 
FEMINICIDIS”. 
“No veo necesario este tipo de cuestionarios para una parte mínima de la 
población. MEJOR CONCENTRAR LOS ESFUERZOS EN QUE NO HAYAN MAS 
FEMINICIDIOS”. 

 

PODER  

Sobre si Les persones LGTBI necessiten una atenció sanitària específica, en la fase 
qualitativa s'assenyala: 

“Avui dia, fins que no estiga visibilitzat i normalitzat, sí” 
“A día de hoy, hasta que no esté visibilizado y normalizado, sí” 

“Però una vegada normalitzat, ja no s'hauria d'especificar res, perquè es 
tractarà com una cosa normal” 
“Pero una vez normalizado, ya no se tendría que especificar nada, porque se 
va a tratar como algo normal” 

“És tot un món dins del LGTBI, no en dones, en xics que es prostitueixen i que 
després és un drama i un desastre, hi ha hagut molts suïcidis, per canvis de 
sexe i tot això.” 
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“Es todo un mundo dentro de lo LGTBI, no en mujeres, en chicos que se 
prostituyen y que luego es un drama y un desastre, ha habido muchos 
suicidios, por cambios de sexo y todo esto.” 

Voldríem apuntar que existeix el desig de normalització d'alguna cosa que ja de 
per si mateix és natural, i recordem el lema de la Societat de Sexologia del PV 
constituïda al juny de 1980 i que va realitzar durant el XIII Congrés Mundial de 
Sexologia el 29/06/1997 on es va elaborar la Declaració Universal dels Drets Sexuals, 
o Declaració de València. 

“Fer natural i humà allò que és natural i humà” 

“Jo crec que més que una atenció específica deuria d'haver  una formació 
del personal que els lliguen, per a viure  amb normalitat qualsevol tipus de 
diversitat ”. 

 

D'alguna forma, tant persones del col·lectiu LGTBI com a població en general 
detecten que seria convenient la formació del personal sanitari per a tenir una 
atenció més adequada a les diversitats i ampliar la normativitat social. 

“Jo vaig tindre que passar de la fase de baixar-te la regla i ta mare com 
“tingues cura no et vages a quedar prenyà” a no parles d’això no vull parlar 
a després  et fas major, òbviament tens relacions sexuals i dius, és que tinc que 
anar al metge, perquè em vull  prendre les pastilles perquè també t'han dit 
açò, això i allò, i a mi  em feren  l'interrogatori  de tens  parella, és estable, 
quant de temps  dugueu… i jo “jo què sé!””. 

“És que si és dona doncs no és una parella…” (parlant irònicament fent 
referència a una experiència pròpia) 

“Clar, és que si sent normativa ja ho vivim així, no vull imaginar una persona 
en un altra orientació sexual com ho viu…”. 

 

Respecte a l'atenció sanitària, i com hem esmentat, existeixen les Unitats de la Salut 
Sexual i Reproductiva (USSR). En el cas del Departament de la Ribera e stashan atès 
29.000 consultes en 2021, de les quals més de 5.000 van correspondre a nous 
pacients. Entre les consultes mèdiques més freqüents a aquestes Unitats estan les 
necessitats d'informació sobre anticonceptius per a evitar embarassos no desitjats, 
especialment població jove i adolescent; les infeccions de transmissió sexual en 
tots dos sexes, i els casos d'infertilitat, desig genèsic i fertilitat en dones amb parella 
del mateix sexe o dona sola. 
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Aquestes Unitats estan situades en els centres de salut d'Alzira II, Carlet-Carcaixent, 
Cullera i Sueca. 7  

El Departament de la Ribera compta a més amb la peculiaritat que  des de fa dos 
anys té en funcionament una Unitat Assistencial per a persones transsexuals, 
incongruència de gènere i diversitat sexual, la qual inclou assessorament i 
acompanyament sexològic, endocrinologia, cirurgia plàstica, logopèdia i 
ginecologia. Fins al dia de l'entrevista aquesta Unitat ha atès  60 persones. (Personal 
sanitari). 

Ens indiquen des d'aquesta Unitat que no és necessari la derivació per part d'un/a 
professional de la salut, les derivacions poden ser realitzades des de qualsevol 
persona que tinga coneixement d'aquesta ; sense ser necessari que tinga una 
derivació expressa de medicina familiar, ginecologia, urologia, psicologia, ni d'una 
entitat concreta o qualsevol altre servei públic i/o privat. Qualsevol docent, 
familiar, institució o entitat pot derivar a la persona que necessite d'aquests serveis 
i ho desconeguen. 

Això sí, en tractar-se d'un servei a nivell de mancomunitat, no sol fer-se un registre 
de la procedència específica de la persona atesa, per la qual cosa desconeixem 
quantes persones de Carcaixent han pogut ser ateses per aquest, així com quantes 
han pogut accedir a ell. Es troba poca o nul·la informació en internet sobre la 
mateixa i, físicament, les més pròximes es troben situades a Alzira II i Carlet.  

Se planteja si la deslocalització pot presentar cap inconvenient per a l'assistència, 
sobretot en el cas de la joventut que no compta amb mitjans propis de locomoció 
i/o econòmics per a assumir aquests trasllats. 

 

Respecte a si a Carcaixent no es protegeix a les persones LGTBI, aquestes van ser 
alguns dels seus comentaris: 

“Jo crec que no hi ha recursos…” 

“Nosaltres tenim la visió del centre educatiu, i al centre educatiu cap tot, si 
passa tot allí millor…” 

“Si estem ací és perquè al millor feia mancada, no hi havia suport per part de 
cap  institució que poguera secundar, però no hi ha cap lloc a on  puguen 
anar gent que se senta  agredida, al millor deuria haver una figura a 
l’ajuntament  la que pogueren acudir”. 

“Jo crec que en el moment que t'ho  conta és perque està confiant en el teu, 
pense que és super important, si t'ho  content és perque és senten protegits, 
si no no obririen la boca, si és pensaren que anarem a atacar-els no obririen 
la boca, quan parlen individualment en la teua és super fort el que et conten, 

 
7 https://laribera.san.gva.es/las-unidades-de-salud-sexual-y-reproductiva-de-la-ribera-atienden-a-
mas-de-5-000-nuevos-pacientes-en-2021/ 
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jo pense que en el moment en què et conten alguna cosa és perque en el 
teu confien, i és molt important, si tinguerem ferramentes molt millor, crec que 
és molt important que estiguem ací reunides i parlar-ho i intercanviar 
impresions, si després tinguerem ferramentes, doncs millor, fem el que 
podem”. 

 

En aquest punt, hauria sigut interessant comptar amb la intervenció de 
representants d'aquelles entitats amb acció directa quant a la seguretat 
ciutadana. No obstant això, podem fer la lectura, de l'opinió de la resta de 
participants, que existeix una falta d'eines i recursos, o, d'existir, són desconeguts.  

 

D'altra banda, en la fase quantitativa quant a si alguna vegada has patit algun 
tipus d'agressió (verbal, mirades, colps, insults, espentes) a causa de la teua 
orientació sexual, la teua expressió de gènere o la teua identitat sexual o de 
gènere, el 73,4% indica que no, mentre un 26,6% indica que sí.  

 

No obstant això, si creuem aquesta dada amb l'orientació sexual de les persones 
que responen observem que, és un 62,2% de la població enquestada no 
heterosexual la que indica haver patit algun tipus d'agressió LGTBIfóbica. En el cas 
de la població heterosexual, un 3,61% de les persones enquestades reporten 
agressions per aquest mateix motiu. Que un percentatge de persones que es 
declaren heterosexuals també hagen rebut aquest tipus de violència s'explica 
perquè el càstig social cap a la població LGTBI no radica únicament en el fet de 
ser-ho, si no en el de semblar-lo, és a dir, en el fet de no ajustar-se a la norma 
establida. 

Sobre el número de les agressions patides i/o presenciades, el 37,5% assenyala que 
més de 5, i el 1,2% 5 agressions, mentre el 22,5% només 1, el 23,8% indiquen que 2 
agressions, el 12,5% indica 3 i el 2,5% assenyala 4. 
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“Jo no he sofrit cap tipus de LGTBIQ+ fòbia però els meus amics si, i això en 
part a mi també m'afecta”. 
 

D'aquestes agressions, el 62,5% de les persones enquestades assenyalen que van 
succeir a Carcaixent, mentre que el 37,5% contesta que no van succeir en aquesta 
localitat. 

“Les pintades nazis ens recorden carrer a carrer , dia a dia , que a Carcaixent  
estem en perill”. 

 

En relació amb els espais on han patit i/o presenciat aquestes agressions (era 
possible triar més d'una opció) les persones que han contestat aquesta pregunta 
(94) situen amb un 63,8% als centres educatius, indicant el 13,8% pel professorat i el 
50% per les companyes o companys. Amb un 60,6% assenyalen als espais públics, 
com a carrers i places, com a llocs on més agressions han patit i/o presenciat. Li 
segueixen les xarxes o espais web amb un 36,2%. També amb un 21,3% assenyalen 
els espais d'oci com a teatres, cinemes, bars, restaurants o discoteques. El 11,7% ho 
fa assenyalant els espais públics com a botigues o centres comercials. El 9,6% 
indica que a l'interior de les seues cases o que la violència ha sigut exercida per 
membres de la família, que amb el mateix percentatge situen el seu veïnat o en el 
seu edifici d'habitatges. El 7,4% assenyala el centre de treball, el 6,4% el centre de 
salut o hospital i el 5,3% a les institucions o administracions públiques.  

També algunes persones assenyalen: 

“Pel carrer”. 

“En formularis de l'administració”. 
“En formularios de la administración” 

“Com a dona, he patit abusos sexuals en moltes ocasions. I el masclisme, 
cada dia”. 

“En la meua bústia em van posar maricon ratllat”. 
“En mi buzón me pusieron maricon rayado”. 

“En la platja”. 

 

A més, amb el 1,1% són assenyalats cadascun d'aquests llocs: 

• En un centre d'activitats de persones majors o un centre residencial de 
persones majors. 
• En un centro de actividades de personas mayores o un centro residencial 
de personas mayores. 
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• En llocs o espais de trobada (cruising). 
• En lugares o espacios de encuentro (cruising). 

• En els serveis socials. 
• En los servicios sociales. 

• En una comissaria. 
•En una comisaría. 

De les opcions que es proposaven en l'enquesta, el centre de joventut no ha sigut 
assenyalat com a lloc on es produïsquen aquest tipus d'agressions per cap de les 
persones enquestades. Aquesta dada pot tenir diferents lectures, perquè no es 
contemplava en el qüestionari arreplegar la freqüència amb la qual les persones 
enquestades acudeixen a aquest espai. 

D'altra banda, el qüestionari també explorava la possible evitació d'algunes zones 
o espais del municipi per part de les persones a les quals se'ls reconeix com LGTBI. 
El 84,4% indica no sentir incomoditat ni evitar cap zona, el 12,8% assenyala que està 
incòmode/a en alguna zona, però no l'evita i només el 2,8% indica evitar sempre 
alguna zona. Si atenem solament les respostes de les persones LGTBI, observem que 
és un 39,53% d'aquesta població el que reporta evitar o sentir incomoditat en 
alguna zona o espai del municipi.  

  

 

Aquestes són les zones a evitar que algunes persones assenyalen en l'enquesta:  

• Els carrers menuts quan torne a casa de nit  amb la meua parella. 

• Evite passar per davant de bars  en els quals la terrassa sol estar freqüentada 
per gent borratxa, seguisca l'hora que seguisca. 

• Institut. 

• Circus. 
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• Aquelles en els quals LES DONES patim agressions verbals o físiques. 

• Veneçuela. 
• Venezuela. 

• Les barraques. 

• La zona del skatepark, estació Renfe, polígon que va de Renfe  al 
supermercat Dia. 

• El parc i la Barana, sobretot de nit . 

 

Resulta curiós que en l'anterior pregunta solament 3 persones eviten alguna zona, 
en canvi quan es pregunta per les zones a evitar, siguen 11 les persones que 
responen. 

En aquest punt, cal posar l’accent en que la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de 
la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI, estipula en el seu Capítol 2, Article 
15, “Protecció del dret a la salut física, mental, sexual i reproductiva”, que “totes les 
persones tenen dret al més alt nivell de gaudi de la salut física i mental, inclosa la 
salut sexual i reproductiva, sense cap discriminació per raó de la seua orientació 
sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup 
familiar.” 

No obstant això, després de la pandèmia, la Comunitat Valenciana va notificar un 
augment d'un 5% dels delictes d'odi, mentre que la xifra global d'Espanya va 
marcar un descens d'aquests delictes d'un 17%. 

D'altra banda, dir té que l'absència de participació de les forces de seguretat 
municipals, a les quals se'ls ha convidat i instat a contribuir  en aquest estudi, en 
reiterades ocasions i per diverses vies de comunicació, amb una actitud sempre 
evasiva, no han facilitat dades evidents del municipi de Carcaixent en aquesta i 
altres qüestions. 

 

CONCLUSIONS 
Com venim observant, i, d'altra banda, assenyala el Pla Diversitats (últim estudi 
sobre la població LGTB realitzat per l'Ajuntament de València), “la condició de 
persona LGTBI implica substancialment la transgressió de més d'una norma social, 
a vegades, fins i tot, moltes. La cisheteropatriarcalitat i la cisheteronormativitat no 
són més que normes no escrites, però social i culturalment arrelades i assumides en 
l'imaginari col·lectiu a partir dels processos de socialització primària i secundària, 
per les quals es pressuposa l'heterosexualitat i cisexualitat de les persones.  

Desobeir “aquesta llei” suposa desafiar en poder establit i qüestionar la seua 
distribució en l'estructura social. I com qualsevol transgressió, l'incompliment de la 
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norma va acompanyat d'una conseqüència punitiva. Per tant, el punt de partida 
d'una persona LGTBI és diferent i desigual al d'una persona cisheteronormativa. 

 

Els posicionaments que entorn de la LGTBIfòbia que es van identificar venen 
marcats per la percepció de ser una conducta fora del normalment establit que 
no compleix amb les expectatives de gènere, on no s'expressa la sexualitat 
conforme al socialment determinat. Aquesta actitud cap als qui són considerades 
diferents persisteix en un model de comportaments, actituds i aparences entorn 
dels rols de gènere que han de seguir les persones segons siguen homes o dones, i 
que està basat en un “ordre” normatiu que diferència i categoritza el que és 
normal i anormal. 

 

La presència de la  LGTBIfòbia crea a aquestes persones una contradicció que 
clarament es fa expressa en la visibilitat de la seua identitat i/o orientació sexual i 
que genera una ocultació o omissió d'aquesta  davant el temor de ser discriminada 
o un reconeixement davant la possibilitat que siga acceptada. 

 

Actualment a Carcaixent no existeix un col·lectiu organitzat reconegut com LGTBI 
o LGTBIQ+ que visibilitze aquesta realitat a la ciutat, ni que inste pels seus drets com 
a persones ciutadanes, malgrat la legislació que, tant a nivell nacional com des de 
la Generalitat Valenciana, existeix per a tal fi. Si bé hi ha una organització incipient 
que contempla la defensa d'aquest col·lectiu, les activitats realitzades han tingut 
quasi nul·la participació. 

 

La LGTBIfòbia, com a fet social, ha de ser entesa des de la trobada de fractures 
socioculturals en els quals convergeixen determinantment la ideologia, l'educació 
i la religió. 

 

Pots decidir trencar amb aquestes “normes no escrites”, no obstant això, has 
d'atenir-te  a les conseqüències: insults, colps, discriminació, etc.  

 

La condició LGTBI continua sense ser normalitzada i, a més, com hem esmentat 
amb anterioritat, és travessada per la interseccionalitat i la desigualtat de gènere. 
A totes les violències que això provoca, com l'aïllament social, la discriminació o la 
invalidació de sentiments, i tot el que aquestes generen, és al que anomenem 
“terrorisme social”. 

 

Moltes persones, en la seua necessitat d'ocultar la seua condició LGTBI, eviten 
espais de socialització (celebracions familiars, sopars d'empresa, espais municipals, 
etc), això dificulta que s'establisquen vincles forts que suposen una sustentació per 
a les persones del col·lectiu, trencant moltes vegades relaciones o creant un 
sentiment d'aïllament i soledat. 
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La no vivència de la teua vertadera orientació sexual o identitat provoca frustració, 
insatisfacció i malestar. En altres persones genera odi cap a les persones LGTBI. Això 
es denomina “LGTBIfòbia interioritzada”.  

 

La LGTBIFòbia està instaurada en les institucions socials, educatives, sanitàries i 
polítiques, dins del sistema patriarcal. El desconeixement i la ignorància provoquen 
temor. D'altra banda, la LGTBIfòbia és generadora de violència, de molts tipus, des 
de discriminació a agressions verbals i físiques. A més, es veu reflectida en actes 
vandàlics contra béns personals, associacions o institucions que defensen els drets 
LGTBI i/o en la via pública. 

 

Cal assenyalar, també, en aquest punt del document, que ha sigut complexe 
comptar amb la participació de les institucions, destacant els cossos de seguretat 
(policia local i guàrdia civil) i personal sanitari, a més de representants de joventut, 
majors i altres persones representants de les institucions públiques; així com de la 
ciutadania i organitzacions socials en general; també del propi col·lectiu LGTBI, 
principalment joventut convidada a realitzar entrevistes individuals i anònimes. 

 

Així mateix, atribuïm la baixa participació de la ciutadania i representants a dalt 
esmentats al tema en qüestió a tractar, el col·lectiu LGTBI, degut, d'una banda, al 
gran desconeixement i poca visibilitat en el municipi, al mateix temps que ens 
presenta un tabú parlar de sexualitat i, més concretament, d'una mica de  el que  
no tenim informació suficient i/o un discurs elaborat que em proporcione la 
comoditat necessària com per a abordar-lo.   

 

En moltes de les trucades telefòniques per a l'assistència als focus grup, l'argument 
inicial més habitual va ser no saber què podien aportar elles o els seus centres, 
àrees o departaments institucionals o organitzacions, a aquest  assumpte.  

 

RECOMANACIONS 
És necessari educar en el respecte a la intimitat i en les expressions afectives i 
públiques de les persones LGTBI, evitant que siguen motiu de fòbia, discriminació, 
burla o acudit. Això possibilitaria una societat plural i diversa on totes les persones 
tinguem cabuda, amb els nostres desitjos, fantasies, emocions i les nostres vivències 
en igualtat. L'Educació Sexual Integral (ESI) és la via per a donar resposta al 
desconeixement sobre sexualitat. L'Educació Sexual s'imposa com a eina 
indispensable per a generar relacions sanes, equitatives, consentides, 
consensuades, desitjades i plaents.  

Podem, i devem, complementar la legislació existent en matèria LGTBI amb 
accions socials que contraresten la discriminació i les LGTBIfòbia manifestes. 
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Així mateix, considerem de summa importància continuar aprofundint en aquest 
estudi amb una major participació de persones clau, i de la ciutadania de 
Carcaixent en general, i amb especial atenció a la població LGTBI de la ciutat. 

PLA D'ACCIÓ 
 
El Pla d'Acció està estretament vinculat amb la detecció de les necessitats 
realitzades per les persones participants en el grup focal, persones entrevistades i 
enquestades. 
 
Fins i tot en l'apartat de lliure expressió, les persones enquestades indiquen: 
 

“M'agradaria que és feren més cuses al llarg de l'any  i no només en dates 
assenyalades”. 

“M'agradaria que és feren més activitats (xarrades, contacontes, obres 
teatrals tant a nivell  escolar, adults) No sols és penjar la bandereta i pintat un 
parell de bancs ”. 

També, durant el transcurs del focus grup es van arreplegar comentaris en la línia 
de: 

“Jo crec que seria interessant que vinguéreu al centre, o si en algun moment 
donat l'alumnat vol fer una consulta, té aquest centre, aquest dia a la 
setmana, per a poder acudir o aquest horari per a poder anar, i que se'ls 
facilitara des del centre també, que després no es diga “no, no, no, no, no 
que tens classe i això és el més important”, potser en aqueix moment, per a 
aqueixa persona el més important és anar”. 
“Yo creo que sería interesante que vinierais al centro, o si en algún momento 
dado el alumnado quiere hacer una consulta, tiene este centro, este día a la 
semana, para poder acudir o este horario para poder ir, y que se les facilitara 
desde el centro también, que luego no se diga “no, no, no, no, no que tienes 
clase y esto es lo más importante”, a lo mejor en ese momento, para esa 
persona lo más importante es ir”. 

 
Quant a les 5 línies prioritàries d'actuació de l'Ajuntament  de Carcaixent respecte 
a la població LGTBI les persones enquestades consideren: 
 

● 71,9% Sensibilització i intervenció en els centres educatius.  
● 64,8% Sensibilització i visibilitat LGTBI en la població general. 
● 47,7% Identificar les necessitats de la joventut LGTBI. 
● 46,1% Garantir espais públics segurs.  
● 41,4% Seguretat i observatori d'agressions LGTBI.  
● 38,3% Prevenció i sensibilització d'Infeccions de Transmissió Genital-ITG com 

VIH, hepatitis, etc.  
● 35,2% Incorporació de la realitat i diversitat LGTBI en l'atenció a la salut 

mental. 
● 34,4% Incorporació de la perspectiva LGTBI en els programes i projectes de 

l'Ajuntament . 
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● 32% Igualtat laboral de la població LGTBI.  
● 30,5% Sensibilització i formació del personal de l'Ajuntament  en la realitat 

LGTBI. 
● 25,8% Promoció de la participació de les persones LGTBI en espais culturals, 

esportius i d'oci.  
● 21,9% Potenciar polítiques d'atenció social a les persones majors LGTBI. 
● 14,8% Actuar enfront de les necessitats de les persones migrades LGTBI. 
● 14,1% Inclusió de polítiques no binaristes en l'agenda política. 

 

En l'apartat de resposta oberta d'aquesta pregunta, les persones enquestades han 
afegit: 

“Centrar-se a educar sense estereotips de gènere  i amb respecte 
envers totes els persones”. 

“Centreu-vos a erradicar la violència de gènere , perquè a les 
dones ens maten cada dia a tot  el món!”. 

“No estic molt convençut de cap ”. 

“Dissoldre la comunitat LGTBI”. 

 

Es fa imprescindible educar en la igualtat des de la diversitat i per a totes les 
persones, l'única eina que coneixem és la sensibilització, la informació i formació 
en matèria d'identitats o orientacions sexuals des de l'evidència científica. Aquesta 
Educació Sexual Integral ha de ser tant en l'àmbit educatiu formal com no formal i 
informal i “ha de ser apropiada a l'edat, científicament correcta, culturalment 
competent i basada en els drets humans, la igualtat de gènere i amb un 
enfocament positiu de la sexualitat i el plaer”, tal com assenyala la Declaració dels 
Drets Sexuals (o Declaració de València), en el seu article 10. L'educació sexual 
integral és una qüestió de drets. 

Per això proposem un programa complet de formació complementari als PEUS, 
centrat en la formació de l'alumnat des d'infantil fins a la  educació adulta (inclosos 
els centres i residències de majors, cases d'acolliment, casal jove i altres espais de 
trobada de la ciutadania) en el qual , encara que es visibilitze les ITGs i la prevenció 
d'embarassos no desitjats, estiga també centrat en l'enfocament positiu de la 
sexualitat i el plaer, i transversalitzat per la igualtat de gènere i els drets sexuals.  

Aquesta formació ha de ser extensible i adaptada a tota la comunitat: alumnat, 
famílies, professorat, professionals de la salut, personal tècnic i responsables de 
joventut, benestar social o participació i ciutadania en general.  

 

 

Concretament i per a iniciar, es proposa per als Centres Educatius:  
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PROGRAMA D'EDUCACIÓ SEXUAL INTEGRAL INFANTO-JUVENIL que consta d'un 
mínim de 4 sessions de 1h cadascuna; on s'abordarà la sexualitat, anatomia, 
diversitat sexual, relacions, prevenció, salut i mites sobre la sexualitat. 

 

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ sobre Drets Sexuals, corporalitat, sexualitat, emocions i 
plaer, masculinitats, relaciones sanes, autoestima i autoacceptació i 
apoderament; dirigits a professionals i població adulta de la comunitat educativa.  

 

CONFERÈNCIES (de duració 1h-1.30h) 

- Sexualitat Infantil: 

“Abordatge des de les famílies, àmbit educatiu, social i de la salut” 

“Importància de la sexualitat infantil en l'estructura del psiquisme” 

“Sexualitat en la Infància i l'Adolescència” 

“Identitats Trans en la Infància i Adolescència” 

Dirigides a: tota la ciutadania, amb especial interès per a personal de l'àmbit 
educatiu, social i sanitari, famílies, tècniques i tècnics de l'Ajuntament i cossos de 
seguretat. 

 

- L'Educació Sexual Integral (ESI) en l'Adolescència i Joventut. 

Dirigida a dirigida a tota la ciutadania i amb especial interès per a personal de 
l'àmbit educatiu, social i sanitari, famílies, professionals de la salut, tècniques i 
tècnics de l'Ajuntament i cossos de seguretat. 

 

- Sexualitat en l'adultesa: 

“L'eròtica de la tardor” 

“La Sexualitat en les persones majors” 

Dirigida a tota la ciutadania i amb especial interès per a persones adultes majors, 
professionals que treballen amb població major, personal de l'àmbit social i sanitari, 
tècniques i tècnics de l'Ajuntament i cossos de seguretat. 
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TALLERS 

“Educació Sexual en la Infància” 

“Educació Sexual Integral en l'Adolescència: un abordatge global” 

“Autoerotisme, Plaer i Qualitat de vida” 

“Sexualitat Infantil i Identitats Transsexuals” 

“Com abordar l'Educació sexual a l'aula” 

“La Sexualitat en femení” 

 

FORMACIÓ PER A FUNCIONARIAT 

Formació per a les i els funcionaris Municipals sobre Salut Sexual i Drets Sexuals des 
de la Implicació de tots els serveis Municipals. 

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER A JOVES I FAMÍLIES 

Proposem un mínim de 4 hores a la setmana, amb una disponibilitat de, almenys, 
160h per al període de setembre a juny prestant un servei d'assessorament 
especialitzat per a joves i famílies a través de: 

o Creació d'un espai físic d'atenció personal per a joves a través de sessions 
individuals, grupals i/o familiars on puguen resoldre els seus dubtes, exposar 
les seues pors i cercar atenció a les seues necessitats quant a qüestions 
relatives a la salut sexual integral. Així mateix, s'atendrà també famílies que 
puguen requerir informació i/o atenció especialitzada. 

o Comunicació per via telefònica, e-mail, WhatsApp o altres xarxes socials 
que la joventut tinga al seu abast i puguen facilitar l'accés  al servei. 

Aquest servei estarà dotat d'un equip de professionals de la sexologia amb alta 
qualificació, es girarà entre centres escolars i espais públics, com la casa de la 
joventut, biblioteca, centre de salut o altres dependències municipals que puguen 
facilitar l'anonimat, al mateix temps que el fàcil accés a aquest recurs. 

Partint dels temes, dubtes o consultes més habituals es realitzaran publicacions, 
conferències, tallers i/o activitats per a ampliar la informació a tota la població, i 
amb especial èmfasi en aquells sectors que puguen actuar d'efecte multiplicador. 

Així mateix, es veu convenient ampliar aquest servei amb l’habilitació d'una línia 
telefònica per a resoldre  qüestions relatives a la comunitat LGTBI de la ciutat de 
Carcaixent, i/o a nivell comarcal, atesa per una persona professional de la 
sexologia i la psicoteràpia especialitzada en aquest àmbit, a qui puga dirigir-se la 
ciutadania per a resoldre dubtes, recaptar o aportar informació. 
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ACCIONS CULTURALS 

- Organització d'una exposició dinàmica i itinerant pels centres educatius 
sobre els Drets Sexuals o Declaració de València (29.06.1997) i Els Principis de 
Yogyakarta. 
 

-  Programació d'un cicle de ponències en les quals s'exposen, preferiblement 
en primera persona, casos, experiències i històries de vida. Projecció de 
documentals o pel·lícules de temàtica LGTBI on, previ a la projecció, 
puguen realitzar-se debats o activitats per a incentivar al coneixement en 
salut sexual, recompensant aquest coneixement amb un premi relacionat 
(llibre, entrades cinema, etc.) 
 

- Organització de xarrades-col·loqui que faciliten que les persones majors 
compartisquen les seues experiències amb les generacions més joves. 

 

FACILITACIÓ D'ACTIVITATS LÚDIC-EDUCATIVES 

Creació de gimcanes , jocs de taula (trivial i/o kahoo, jocs de rol), scape room, i 
uns altres, per a animar  l'aprenentatge sobre la salut sexual, amb l'assessorament i 
revisió d'un/a professional de la sexologia perquè la informació siga rigorosa i 
basada en el coneixement científic. 

 

INFORMACIÓ MASSIVA 

Realització i distribució de fullets informatius sobre la prevenció i el gaudi de la   salut 
sexual, tant per a la salut física i mental de les persones LGTBI com per a les persones 
del seu entorn. 

 

ORIENTACIÓ PER A ENTITATS LGTBI  

Promoció de la participació d'associacions i col·lectius LGTBI en el disseny 
d'accions municipals orientades cap al respecte a la diversitat sexual a Carcaixent. 

 

GRUP MUNICIPAL DE TREBALL LGTBI  

Organització i gestió d'un grup de treball LGTBI a nivell municipal, en el qual 
existisca representació dels diferents àmbits socials, que es reunisca periòdicament 
per a detectar, tractar i resoldre problemàtiques entorn d'aquesta qüestió.  
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GUIA DE RECURSOS PER Al COL·LECTIU LGTBI 

Recopilació i publicació d'una guia de recursos que puguen ser d'interés per al 
col·lectiu LGTBI, tant a nivell municipal, comarcal com a autonòmic, en diversos 
àmbits, salut, jurídic, associacionisme, etc. 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 
Web sxlgsf.org 

Telèfon 650 924 696 

E-mail sxlgsf@gmail.com 
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ANNEXOS 
 

ANNEX I 

En l'enquesta ha participat un total de 128 persones, l'edat mitjana de les quals se 
situa en els 38 anys, sent 14 anys la menor edat registrada i de 74 anys la major. 

D'aquestes el 75,8% assenyala que resideix a Carcaixent, el 16% no resideix però 
passa bastant temps per motius de treball, estudi i uns altres, el 1,6% només passa 
els caps de setmana i el 5% diu no residir a Carcaixent. De totes elles el 56,4% han 
viscut des de sempre a Carcaixent, el 7,8% afirma portar més de 30 anys vivint en 
el municipi, el 14,1% de 10 a 30 anys, 7,8% de 5 a 10 anys, el 6,3% d'1 a 5 anys i tan 
sols el 4,7% menys d'un any. 
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El 52,3% diu haver nascut a Carcaixent, el 39,1% en un altre municipi valencià, el 
5,5% ha nascut en un altre municipi de l'Estat Espanyol, una persona a Alzira, una 
altra a València i una altra a París.  

 

 

Sent les seues famílies d'origen en el 65,6% dels casos del mateix Carcaixent, el 
10,2% d'un altre municipi de l'Estat Espanyol, una família del Perú i la resta d'altres 
municipis valencians. 
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De les persones participants el 57,8% es defineix dona, el 39,8% home, sent un 
només cas en el qual es defineix com a persona no binària i un altre podem 
entendre com a sexe fluid.  

     

 

 

Així mateix, el 93,8% de les respostes assenyalen que s'autodefineixen com a 
persones cisexuals, és a dir, persones les característiques sexuals de les quals 
(cromosomes, genitals, gònades, nivells hormonals, etc.) semblen encaixar en allò 
que es considera típicament la dualitat biològica dona o home. El2 ,3% 
s'autodefineix com a persones intersexuals, les característiques sexuals de les quals 
semblen no encaixar en allò que es considera típicament la dualitat biològica 
dona o home. I una persona, la qual cosa representa el 0,8%, s'autodefineix com a 
heterosexual, confonent identitat sexual amb orientació sexual. Una altra persona 
(0,8%) assenyala no haver entès la pregunta. D'altra banda, cal destacar alguns 
dels comentaris expressats per tres persones diferents en aquest mateix apartat: 

“Hi ha dos sexes biològics els persones intersexuals són una part 
infinitèsima de la població”. 

“Sabeu que eixe tipus de persones  constitueixen 0,001 per cent?”. 

“Helicòpter apatxe”. 

 

Aquests comentaris posen de manifest la falta de coneixement i sensibilitat 
envers la diversitat de gènere i sexual, així com la LGTBIfòbia que continua 
present en la població.  
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Quant a l'orientació sexual, el 60,9% assenyala autodefinir-se com a heterosexual, 
un 17,2% com a bisexual, un 9,4% gai i un 7% lesbiana. Es considera oportú subratllar 
altres respostes arreplegades en aquest punt:  

“Encara no ho sé”. 

“Persones que estima persones”. 

“No em senc còmode en cap, però Bisexual és la que millor 
encaixa”. 

“Home M'agraden les persones”. 

 

D'una banda, observem la tendència a reclamar noves categories que 
abasten altres possibilitats o que no obliguen a definir-se a través de termes 
estancs, la qual cosa obliga els conjunts de les societats a assumir noves 
realitats.  

 

“Soc lesbiana i no em sent dona: SOC DONA!”. 

“Torradora”. 

 

D'altra banda, trobem reaccions a la redacció i contingut de les preguntes 
del qüestionari que poden entendre's de nou com a manifestacions 
LGTBIfòbiques.  

 

Segons els estudis realitzats per Pichardo (2004) entre un 3% i un 8% de la 
població té una orientació sexual homosexual, en aquest estudi realitzat en 
Carcaixent el percentatge és d'un 9,4%. Aquesta xicoteta variació en el 
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percentatge de persones LGTBI en el conjunt de la població pot deure's a 
diversos factors, destaquem l'obertura a reconèixer una orientació sexual no 
normativa per part de les noves generacions, així com la predisposició a 
participar d'aquesta mena d'estudis de persones que se senten 
representades.  
 

 

El 89,8% de les persones assenyala que s'autodefineixen com a persones cis. 
Persona que s'identifica o expressa amb una identitat de gènere igual al sexe que 
li va ser assignat en el naixement. El 3,1% assenyalen que s'autodefineixen com a 
Persona Trans: persona que s'identifica o expressa amb una identitat de gènere 
diferent al sexe que li va ser assignat en el naixement, incloent les persones 
transsexuals i transgènere. El 7,1% realitza aquestes altres autodefinicions: 

“Persona simplement”.  

“Queer”. 

“El gènere no existeix, és una construcció  social imposada”. 

“Dona: femella humana adulta”. 

“La definició CIS és una invenció del queerisme. Una persona és 
home o dona”. 

“No estic segura”. 

“Helicopter”. 

“Cap de les dues”. 

“Persona que no creu en els gèneres com a identitat ”. 
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Respecte a l'Estat civil, el 37,5% ha assenyalat soltera, el 19,5% casada amb una 
dona, el 21,1% casada amb un home, el 4,7% parella de fet d'una dona, el 5,5% 
parella de fet d'un home, el 1,6% separada d'una dona, el 3,1% separada d'un 
home, coincidint en 1,6% tant vídua d'home, com a vídua de persona no binària. I 
en el cas del 3,8% restant, han indicat aquests comentaris: 

“Amb parella”. 

“Company de viatge ”. 

“Parella d'un home sense formalització civil”. 

“Amb parella home i convivint però sense que siga matrimoni ni 
situació de parella de fet oficial”. 

“Altre”. 

“Visc en parella, actualment amb un home. 

“I quina dada de valor vós dona saber això?”. 

 “Parella Home sense convivència. 

 “Núvia”. 

 “Amb parella masculina”. 

“Parella la qual tampoc creu amb els gèneres però encaixa al que 
típicaments, ha considerat com a home”. 

 

Aquesta dada ens dona una visió de les diversitats familiars, de parella, i 
diferents unions que es donen en la població de Carcaixent. 
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Respecte a la situació convivencial el 38,3% assenyala viure amb parella i 
filles/us/és, el 28,1% assenyala que viu sola o només, el 14,8% que viu amb 
filles/us/és, 1,6% assenyala que viuen amb els pares i mares,  i el 15,6% especifica el 
següent (pel que algun dels percentatges anteriors podria considerar-se més alt): 

“Visc amb parella, fills i pares (3 generacions juntes)”. 

“Amb dt. mare i la meua germànica”. 

“Pare”. 

“Família, pare i mare”. 

“Complexe de definir”. 

“Sembla que en valencià no sou tan inclusius… Trànsfobis”. 

 “Pare, mare i germà”. 

 “Tinc parella però cadascú viu a sa  casa”. 

“Amb la meua família”. 

“Visc amb amistes”. 
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Quant a les responsabilitats familiars es podia seleccionar més d'una opció per a 
cobrir tota casuística i, en aquest cas, el gràfic mostra que el 42,2% ha assenyalat 
tenir responsabilitats sobre descendents, el 24,2% assenyala tenir sobre ascendents, 
el 3,1% assenyala d'altres familiars, el 2,3% d'altres persones i el 41,4% cap. Per 
comparativa es dedueix que el 59,6% té algun tipus de responsabilitat bé siga per 
filles/fills, per mare/pare o tots dos, per altres familiars o altres persones. 

 

 

Respecte al nivell d'estudis de les persones que voluntàriament han completat 
aquest qüestionari, el 65,6% assenyala ensenyament universitari, el 12,5% indica 
formació professional grau superior, el 7% batxillerat, el 3,1% formació professional 
grau mitjà igual que sense completar educació bàsica o sense títol. La resta afigen 
respostes com: 
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“Doctora” 

“En 4 de ESO” 

“Màster” 

“Doctora” 

“En curs ESO” 

 

 

 

 

També el 64,1% han assenyalat que la seua activitat principal és treball per compte 
d'altri, el 8,6% assenyala treball per compte propi, el 14,8% indica estudiant, en atur 
ho assenyala el 2,3%, persona jubilada o pensionista el 3,1% i una persona assenyala 
treballar en tasques de la llar o de cures no remunerades. Les altres completen amb 
les següents definicions: 

“Professorat”. 

“Prestació fill a càrrec ”. 

“Funcionària”. 

“Lluitar contra els ventres de lloguer , per l'abolició del gènere, de 
la prostitució, contra la pornografia”. 

“Funcionària de carrera”. 

“Estudiant i treballant”. 

“Funcionari”. 
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“Treballe i oposite”. 

 

 

 

 

En aquest apartat de l'enquesta sobre l'Associacionisme, podia seleccionar-se més 
d'una opció i els resultats han sigut que el 10,2% de les persones que han respost 
afirmen formar part d'alguna associació/col·lectiu/entitat LGTBI, enfront del 48,4%, 
que diu no fer-ho. El 39,1% assenyala que forma part d'alguna 
associació/col·lectiu/entitat/sindicat d'un altre àmbit, enfront del 34,4% que diu no 
fer-ho. Mentre 4 respostes són afegides com altres opcions assenyalant: 

“Metges sense Fronteres”. 

“Forme part de diversos  col·lectius feministes, dels que estan en 
contra de les lleis trans, perquè són força lesives. Faríeu bé de llegir  
la proposta de llei  que és va presentar al Congrés”.  

“Defensora dels drets dels persones LGTB i defensora dels drets 
humans en general i feminista”. 

“Forme part d'una associació que si bé participa activament en la 
defensa i normalització del LGTBI no és expressament uns entitat 
LGTBI i a més  forme part d'un altra associació d'un altre àmbit”. 
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Quant al grup d'amistats més íntim de les persones que han contestat l'enquesta, 
assenyalar que el 14,1% indica que són persones majoritàriament LGTBI, enfront del 
49,2%, que no ho són. Mentre el 36,7% assenyala que és una mescla prou 
equilibrada entre persones LGTBI i població en general. 
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De les 128 persones que han respost a aquesta enquesta, el 46,9% creu que la 
població de Carcaixent, en general, accepta i és oberta a la diversitat sexual i de 
gènere, enfront del 30,5% que creu que no ho és i el 22,7% que no ho sap/no 
contesta. És a dir, més d'un 53% de la població de Carcaixent no es troba en 
disposició d'afirmar aquesta qüestió. 

 

 

 

Quant a si alguna vegada has patit algun tipus d'agressió (verbal, mirades, colps, 
insults, espentes) a causa de la teua orientació sexual, la teua expressió de gènere 
o la teua identitat sexual o de gènere, el 73,4% indica que no, mentre un 26,6% 
indica que sí.  

No obstant això, si creuem aquesta dada amb l'orientació sexual de les persones 
que responen observem que, és un 62,2% de la població no heterosexual la que 
indica haver patit algun tipus d'agressió LGTBIfóbica. En el cas de la població 
heterosexual, un 3,61% de les persones enquestades reporten agressions per aquest 
mateix motiu. Que també un percentatge de persones que es declaren 
heterosexuals hagen rebut aquest tipus de violència s'explica perquè el càstig 
social cap a la població LGTBI no radica únicament en el fet de ser-ho, si no en el 
de semblar-lo, és a dir, en el fet de no ajustar-se a la norma establida.  
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A la pregunta: Alguna vegada has presenciat algun tipus d'agressió (verbal, 
mirades, colps, insults, espentes) cap a una altra persona a causa de la seua 
orientació sexual, la seua expressió de gènere o la seua identitat sexual o de 
gènere. El 64,1% ha contestat que SÍ ha presenciat algun tipus d'agressió, mentre el 
35,9% ha contestat que NO. 
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D'aquestes agressions, el 62,5% assenyalen que van succeir a Carcaixent, mentre 
que el 37,5% contesta que no van succeir en aquesta localitat. 

 

 

 

Sobre el nombre d'agressions patides i/o presenciades, el 37,5% assenyala que més 
de 5, i el 1,2% 5 agressions, mentre el 22,5% només 1, el 23,8% indiquen que 2 
agressions, el 12,5% indica 3 i el 2,5% assenyala 4. 
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En relació als espais on han patit i/o presenciat aquestes agressions (podent triar 
més d'una opció) les persones que han contestat aquesta pregunta situen amb un 
63,8% als centres educatius, indicant el 13,8% pel professorat i el 50% per les 
companyes o companys. Amb un 60,6% assenyalen als espais públics, com a 
carrers i places, com a llocs on més agressions han patit i/o presenciat. Li segueixen 
les xarxes o espais web amb un 36,2%. També amb un 21,3% assenyalen els espais 
d'oci com a teatres, cinemes, bars, restaurants o discoteques. El 11,7% ho fa 
assenyalant els espais públics com a botigues o centres comercials. El 9,6% indica 
que a l'interior de les seues cases o que la violència ha sigut exercida per membres 
de la família, que amb el mateix percentatge situen el seu veïnat o en el seu edifici 
d'habitatges. El 7,4% assenyala el centre de treball, el 6,4% el centre de salut o 
hospital i el 5,3% a les institucions o administracions públiques.  

També algunes persones assenyalen a més: 

“Pel carrer”. 

“En formularis de l'administració”. 

“Com a dona, he patit abusos sexuals en moltes ocasions. I el 
masclisme, cada dia”. 

“En la meua bústia em van posar maricon ratllat”. 

“En la platja”. 

A més, amb el 1,1% són assenyalats cadascun d'aquests llocs: 

● En un centre d'activitats de persones majors o un centre residencial de 
persones majors. 

● En llocs o espais de trobada (cruising). 
● En els serveis socials. 
● En una comissaria. 

De les opcions que es proposaven en l'enquesta, el centre de joventut no ha sigut 
assenyalat com a lloc on es produïsquen aquest tipus d'agressions per cap de les 
persones enquestades. Aquesta dada pot tenir diferents lectures, perquè no es 
contemplava en el qüestionari arreplegar la freqüència amb la qual les persones 
enquestades acudeixen a aquest espai.  
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El qüestionari també explorava la possible evitació d'algunes zones o espais del 
municipi per part de les persones a les quals se'ls reconeix com LGTBI.  El 84,4% 
indica no sentir incomoditat ni evitar cap zona, el 12,8% assenyala que està 
incòmode/a en alguna zona però no l'evita i només el 2,8% indica evitar sempre 
alguna zona. Si atenem solament les respostes de les persones LGTBI,  observem 
que és un 39,53% d'aquesta població el que reporta evitar o sentir incomoditat en 
alguna zona o espai del municipi.  
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     Aquestes són les zones que algunes persones assenyalen com a zones a evitar: 

 

● Els carrers menuts quan torne a casa de nit  amb la meua parella. 
● Evite passar per davant de bars  en els quals la terrassa sol estar freqüentada 

per gent borratxa, seguisca l'hora que seguisca. 
● Institut. 
● Circus. 
● Aquelles en els quals ELS DONS patim agressions verbals o físiques. 
● Veneçuela. 
● Els barraques. 
● La zona del skatepark, estació Renfe, polígon que va de Renfe  al 

supermercat dia. 
● El parc i la Barana, sobretot de nit . 

 
 
Quant a les 5 línies prioritàries d'actuació de l'Ajuntament  de Carcaixent respecte 
a la població LGTBI les persones enquestades consideren: 
 

● 71,9% Sensibilització i intervenció en els centres educatius.   
● 64,8% Sensibilització i visibilitat LGTBI en la població general.  
● 47,7% Identificar les necessitats de la joventut LGTBI. 
● 46,1% Garantir espais públics segurs.   
● 41,4% Seguretat i observatori d'agressions LGTBI.   
● 38,3% Prevenció i sensibilització d'Infeccions de Transmissió Genital-ITG com 

VIH, hepatitis, etc.   
● 35,2% Incorporació de la realitat i diversitat LGTBI en l'atenció a la salut 

mental. 
● 34,4% Incorporació de la perspectiva LGTBI en els programes i projectes de 

l'Ajuntament . 
● 32% Igualtat laboral de la població LGTBI.   
● 30,5% Sensibilització i formació del personal de l'Ajuntament  en la realitat 

LGTBI. 
● 25,8% Promoció de la participació de les persones LGTBI en espais culturals, 

esportius i d'oci.   
● 21,9% Potenciar polítiques d'atenció social a les persones majors LGTBI.  
● 14,8% Actuar enfront de les necessitats de les persones migrades LGTBI. 
● 14,1% Inclusió de polítiques no binaristes en l'agenda política. 

 
 
En l'apartat de resposta oberta d'aquesta pregunta, les persones enquestades han 
afegit: 

“Centrar-se a educar sense estereotips de gènere  i amb respecte 
envers totes els persones”. 
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“Centreu-vos a erradicar la violència de gènere , perquè als dones 
ens maten cada dia A tot  el món!”. 
“No estic molt convençut de cap ”. 
“Dissoldre la comunitat LGTB”I. 
 

 
 

 

Finalment, en el qüestionari es va brindar un espai per si alguna persona volia afegir 
qualsevol comentari relatiu a la qüestió que s'explorava. Aquests van ser els que es 
van realitzar: 

“Des del moment en què es fa aquesta enquesta ja s'està discriminant al 
col·lectiu LGBTI. Comencem a tractar-los com a la resta de ciutadans. A 
més, hi ha línies que ampliaria a tota la ciutadania”. 
 
“Jo no he sofrit cap tipus de LGTBIQ+ fòbia però els Meus amics si, i això en 
part a mi també m'afecta”. 

“Em sembla molt important que doneu aquesta opció d'estudi de les 
necessitats a totes les persones. Gràcies pel vostre interès”. 

  

“Moltes gràcies”. 
  

“Provinc de l'era  de la droga i llaura estem en l'era del sexe, així que 
potenciaria l'educació sexual mitjançant el respecte per els persones, 
ensenyar que el sexe sense afecte pot ser dolorós i cruel. Potenciar 
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l'autoestima per tal d'evitar que la gent done el seu cos per tal d'encaixar 
en el seu cercle”. 

“La droga s'ha endut moltes companyes i companys, que el sexe 
descontrolat no deixe traumatitzats als jóvens”. 

  
“Soc mare d'un xiquet trans de 6 anys”. 

  “Gràcies”. 
  

“La diversitat és riquesa, ser diferent impulsa la grisa realitat cap a un món 
ple de matisos i colors...” 

“Som millors si som i estem tots i totes”. 
  

“M'agradaria que és feren més cuses al llarg de l'any  i només en dates 
assenyalades”. 

“M'agradaria que és feren més activitats (xarrades, contacontes, obres 
teatrals tant a nivell  escolar, adults) No sols és penjar la bandereta i pintat 
un parell de bancs ”. 

“La teoria queer fa mal al col•lectiu LGTBI hauríeu de destriar  eixos 
plantejaments de l'activisme  generistes del qual és la defensa del drets dels 
persones LGTBI. Em sap mal que enfoqueu una qüestió tan important i 
necessària malament”. 

“El sexe biològic és immutable. Els desitjos personals no són drets. Els 
problemes d'acceptació del propi cos són greus, no és pot frivolitzar i 
pretendre resoldre'ls amb hormones i cirurgies. SER DONA NO ÉS UN 
SENTIMENT”. 

“Soc dona i no sé què és sentir-se dona o home. Deixeu-vos estar de tonteries  
perquè el que calç abolir és el gènere i el trangenerisme i el col·lectiu 
LGTBIQ+ pretenen perpetuar-les. I deixeu estar la infància. Si t'agraden els 
joguets que tradicionalment han sigut de xica ... Eres una xica? Eixa és la 
teràpia de conversió  que propugna el transgenerisme. I vosaltres ajudeu 
que eixe destarifo vaja a més !”. 

“No veig necessari aquest tipus de qüestionaris per a una part mínima de la 
població. MILLOR CONCENTRAR ELS ESFORÇOS EN què NO HAGEN MES 
FEMINICIDIS”. 

“El col·lectiu LGBTI+ no és vulnerable pel fet de ser LGBTI+, sinó perquè hi han 
persones que els rebutgen o puntualment fins i tot els agredeixen. Per tant, 
si l'Ajuntament vol evitar aquesta situació, no ha d'actuar com si els persones 
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LGBTI+ foren més vulnerables que la resta de persones i necessitaren una 
atenció especial, sinó fent que la resta de la població entenga que ser 
LGBTIQ... no et fa diferent (i els vies d'actuació proposades van en la direcció 
oposta)”. Per tant, l'única via d'actuació que ha de seguir l'Ajuntament és 
assegurar-se que els noves generacions tenen una ment oberta sobre la 
diversitat sexual i esperar que substitueixen generacions més majors que per 
educació i tradició veuen en la diversitat sexual una pertorbació, al temps 
que preocupar-se i esbrinar perquè hi ha joves intolerants”. 

“Personalment explique aquest fenomen per una politització de la lluita per 
la llibertat sexual, per el que demane a l'Ajuntament  que tinga en capellà 
de no agreujar el problema”. 

“Moltes gràcies”. 
  

“Follow the white rabbit. Take the xarxa pill. ;)”.   
(Interpretem aquestes paraules com les expressions metàfores que s'han 
adoptat en el vocabulari habitual. “Follow the white rabbit”: seguir una pista 
poc probable i realitzar un descobriment, una expressió inspirada per la 
pel·lícula Alicia al País de les Meravelles. Take the xarxa pill: els termes 
"píndola roja" i "píndola blava" es refereixen a l'elecció aprendre una veritat 
inquietant i que canvia la teua vida prenent la píndola roja o romandre amb 
satisfacció en la ignorància amb la píndola blava, expressió que fa 
referència a la pel·lícula Matrix).  

“Els pintades nazis ens recorden carrer a carrer , dia a dia , que a Carcaixent  
estem en perill”. 

“Espere que passe prompte aquesta moda”. 
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ANNEX II 

 
Marc Teòric 

Aquesta proposta d'estudi es basa en la teoria de R. W. Connell plasmada en la 
seua obra Gender. In World Perspective, 2015, (R.W. Connell), qui proposa avaluar 
les relacions de gènere dividides en quatre dimensions: poder, producció, catexis i 
simbolisme. 

  

Metodologia 

Focus grup d'entre 5 i 15 persones. 

La facilitadora obrirà debat entre les persones assistents mitjançant afirmacions 
sobre el col·lectiu LGTBI basades en les 4 dimensions proposades per R. W. Connell. 

  

Acció 

1. S'informa les persones assistents que l'àudio de la sessió serà gravat.  
 

2. Es genera debat entorn de  les següents afirmacions, que serviran de 
guia per a fomentar que les persones participants expressen la seua 
opinió respecte a les diferents esferes vitals: 

  

-        PRODUCCIÓ (treball i escola) 

o   En el meu entorn laboral no em relacione amb persones LGTBI 

o   Les persones LGTBI poden generar situacions incòmodes en 
l'entorn laboral  

o   Les persones LGTBI no poden expressar la seua condició sexual 
en l'entorn laboral 

o   És millor no parlar a lxs  niñxs sobre homosexualitat i 
transsexualitat.  

o   No hi ha menors LGTBI, és una mica d'adultxs.  

o   Necessitaria formació sobre diversitat sexual per a poder 
atendre persones LGTBI en el meu àmbit laboral  
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o   La diversitat sexual és una moda // En la joventut s'ha posat ara 
de moda. 

o   Existeixen demandes sobre aquest tema quins he sentit? quins 
considere jo? 

 

-        CATEXIS (relacions emocionals) 

o   Soc una persona homòfoba 

o   Conec persones homòfobes 

 

-        SIMBOLISME (cultura i discurs) 

o   Les persones LGTBI són més promíscues  

o   Les dones lesbianes són masculines i els homes gais són femenins 

o   M'incomoden els homes amb ploma  

o   És un col·lectiu bastant visible. 

o   La població de Carcaixent, en general, accepta i és oberta a 
la diversitat sexual i a la identitat sexual. 

o   A Carcaixent tenen espais on acudir per a cobrir dubtes i 
necessitats sense cap judici en relació a la seua orientació o 
identitat. 

o   Mai hi ha hagut en la població de Carcaixent una agressió per 
aquests motius.  

 

-        PODER 

o   Les persones homosexuals pateixen violència 

o   Les persones transsexuals pateixen violència 

o   Les persones LGTBI necessiten una atenció sanitària específica 

o   No es protegeix a les persones LGTBI 
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3. S'arreplegaran propostes de les persones assistents respecte a accions 
que podrien dur-se a terme en el municipi de Carcaixent per a millorar 
la situació de les persones LGTBI.  

 

GUIÓ 

1. La població de Carcaixent, en general, accepta i és oberta a la 
diversitat sexual i a la identitat sexual 

2. El col·lectiu LGTBI és un col·lectiu bastant visible 
3. En el meu entorn laboral no em relacione amb persones LGTBI 
4. Les persones LGTBI poden generar situacions incòmodes en l'entorn 

laboral  
5. Les persones LGTBI no poden expressar la seua condició sexual en 

l'entorn laboral 
6. Conec persones homòfobes i/o trànsfobes  
7. Soc una persona homòfoba 
8. Les persones homosexuals pateixen violència  
9. Les persones transsexuals pateixen violència  
10. Mai hi ha hagut en la població de Carcaixent una agressió per aquests 

motius. 
11. No es protegeix a les persones LGTBI 
12. La diversitat sexual és una moda // En la joventut s'ha posat ara de moda. 
13. És millor no parlar a lxs  niñxs sobre homosexualitat i transsexualitat.  
14. No hi ha menors LGTBI, és una mica d'adultxs.  
15. A Carcaixent no hi ha persones majors LGTBI, això és una mica d'ara 
16. M'incomoden les persones amb ploma  
17. Les persones LGTBI necessiten una atenció sanitària específica 
18. Necessitaria formació sobre diversitat sexual per a poder atendre 

persones LGTBI en el meu àmbit laboral  
19. A Carcaixent les persones LGTBI tenen espais on acudir per a cobrir 

dubtes i necessitats sense cap judici en relació amb la seua orientació o 
identitat. 

20. Existeixen demandes sobre aquest tema quins he sentit? quins considere 
jo? 
 

  



65 
 

ANNEX III 

 

 


