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Amb la col·laboració de:

UN MÓN 
SENSE 
LGTBIFÒBIA

RECURSOS 
Observatori contra l’Homofòbia: c/ Verdi, 88, bxs., Barcelona 

Tel.: 93 217 26 69 - coordinacio@och.cat
Direcció General d’Igualtat: c/ Sepúlveda, 145-150, Barcelona 

Direcció General d’Igualtat de la Generalitat
Tel.: 93 228 57 57

Chrysallis (Associació de Famílies de Menors Transsexuals): 
catalunya@chrysallis.org.es

Àmbit LGTBI de CCOO: Via Laietana, 16, 5a pl., Barcelona
Tel.: 93 481 29 13 - ambitlg� bi@gmail.com

@lgtbccoo.cat                                    

La identitat sexual de les persones es compon de cinc elements ben diferenciats, tot i que sovint es 
confonen per manca d’una informació clara: el sexe biològic la identitat de gènere, el rol de gènere, 
l’orientació sexual i les pràctiques sexuals. Aquestes característiques de la identitat de la persona 
constitueixen variables independents. 

El sexe biològic: Es refereix als òrgans,hormones i cromosomes que son quantifi cables objectiva-
ment. Sexe dona = Vagina, ovaris; Sexe Home = Penis, testicle; Interxes = Una combinació de tots dos.

Identitat de gènere: la pertinença a un gènere és una forma d’expressar-se i de defi nir-se. És a 
dir, ser Home o ser Dona i desitjar viure com a tal.

Orientació sexual: fa referència a l’objecte del desig sexual.

Rol de gènere: el conjunt de valors transmesos culturalment que estableixen el desig, l’afectivitat, les 
fantasies i la conducta sexual de cada persona.

Pràctiques sexuals: les pràctiques sexuals que cadascú prefereix dur a terme durant una relació 
sexual. No estan determinades pel rol de gènere ni per l’orientació sexual.

El sexe biològic, la identitat de gènere, els rols de gènere, l’orientació afectivosexual i les pràctiques 
sexuals són variables i independents. 

Què és la LGTBIfòbia: la discriminació, pànic o rebuig  cap a persones, Gais, Lesbianes, Trans-
sexuals i Bisexuals. 

CONCEPTES PREVIS 

@LGTBCCOOCat
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OBJECTIU
LA DISCRIMINACIÓ 
DE LA DIVERSITAT SEXUAL A LA FEINA

L’àmbit laboral és un espai de socialització fonamental 
en la vida de les persones, ja que hi convivim moltes 
hores de la nostra vida i, per tant, és un lloc on fer  
visible i palesa la igualtat i la dignitat de lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i intersexes. 

Mereixen una referència específi ca les situacions de 
discriminació que pateixen les persones seropositives, 
tant aquelles que són portadores del VIH com aquelles 
que es troben en algun estadi del desenvolupament de 
la malaltia i es mantenen actives laboralment. El rebuig 
o l’assetjament al lloc de treball poden ser especial-
ment cruels, i cal combatre’ls amb informació sobre els 
prejudicis i amb contundència envers qualsevol indici 
de discriminació.

Amb l’elaboració d’aquest tríptic, el nostre principal objectiu és fer pa-
lesa la diversitat de cada persona, com una realitat que propicia una 
forma de sentir-nos i de viure en funció de com som en cada moment 
de la nostra vida.

INTRODUCCIÓ                                                

A CCOO tenim un grup denominat Àmbit LGTBI per treballar 
i abordar, des d’una perspectiva sindical i social, totes les 

discriminacions que pateixen les persones que formen 
part d’aquest col·lectiu, tant pel que fa a l’àmbit laboral 
com al social.

Hi ha una persona que és la responsable del grup i que 
coordina totes les activitats que tenen a veure amb la defen-

sa dels drets de les persones LGTBI dins i fora del sindicat.


