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“(...) to better understand crime generally, we need to bring criminology ‘out of 

the closet’ by supporting extensive historical and contemporary research on the 

relationship among sexualities, gender, race, class, and crime”. 

  

Messerschmidt (1997: 124) 
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Resum: La victimització i la por a la mateixa són dos dels àmbits d’estudi 
principals en Criminologia. Amb relació a aquests dos aspectes, la recerca 
precedent ha posat de rellevància l’existència de diversos factors que hi estan 
associats, com l’ètnia, la classe social i el gènere. No obstant això, i com assenyalen 
diverses corrents crítiques, aspectes com l’orientació sexual i la identitat de gènere 
han estat poc explorats des d’un enfocament criminològic. Amb la present 
investigació es pretén identificar les relacions existents entre la sexualitat i la 
identitat de gènere i la por a ser victimitzat, així com establir de quina manera opera 
la conceptualització de violències com l’homofòbia i la transfòbia entre el col·lectiu 
LGTB. Mitjançant una metodologia qualitativa s’ha profunditzat en les diferències 
relatives a la identitat de gènere i a l’orientació sexual de les persones entrevistades. 
Els resultats mostren com existeixen diferències respecte el gènere de la persona, 
així com també, respecte l’orientació sexual. S’estableixen diferències segons el 
gènere, també en la por. Els resultats també posen de manifest la influència de la 
percepció envers l’homofòbia i la transfòbia en la por a la victimització, i la relació 
entre la visibilitat amb la percepció del risc de ser victimitzat.  
 
Paraules Clau: LGTB · Gènere · Orientació Sexual · Identitat de Gènere · 
Victimització · Por al Delicte · Homofòbia · Transfòbia  
 
Abstract: Victimisation and the fear of victimisation are two main areas of study 
in Criminology. In relation to these two aspects, previous studies have shown that 
there is relevance in diverse and associated factors such as ethnicity, social class 
and gender. However, different critical points remark aspects such as sexual 
orientation and gender identity, which lack further exploration, within criminology 
approaches. In this study, there is an attempt to identify the existing relations within 
sexuality and gender identity and the fear of being victimised. There is also an 
attempt to establish the ways in which the fear of victimisation shapes the 
conceptualisation of violence such as homophobia and transphobia, within the 
LGTB collective. Using a qualitative methodology, a new deeper levels regarding 
the relative differences of gender identity and sexual orientation in those 
interviewed are explored. The results show the existent differences between the 
gender identity of those interviewed and their sexual orientation. There are 
differences in fear depending on which gender each of the interviewed identify 
themselves with. Finally, the results also reveal the influence relating to the 
perception of homophobia and transphobia in the fear of victimisation, as well as 
in the relation that is established between the visibility and perception of the risk of 
being victimised.  
 

Keywords:   

LGTB · Gender · Sexual Orientation · Gender Identity · Victimization · Fear of 
Crime · Homophobia · Transphobia 
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Victimització, orientació sexual i identitat de gènere1: percepcions de les 

persones LGTBIQ2 

1. INTRODUCCIÓ  

La recerca desenvolupada tant en Criminologia com en Justícia Penal ha estat 

centrada en l’heteronormativitat3, és a dir, ha assumit l’assignació dels rols 

tradicionals de gènere així com l’orientació heterosexual (Peterson i Panfil, 2014: 

6). Així doncs, ha existit poca visualització d’aquests temes tant en la disciplina 

criminològica com en els estudis portats a terme per la mateixa. 

Woods (2014) exposa l’existència d’una necessitat de posar de manifest la 

manca de tractament de les persones LGTB dins dels estudis teòrics i empírics en 

la Criminologia i la Justícia Penal, que surtin de la conceptualització de desviació 

sexual i que advoquin per una inclusió en les teories referents a la comprensió de 

les experiències de victimització.  

Aquesta manca de tractament donat a l’orientació sexual, la identitat de 

gènere i a les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals4 i queer5 

                                                
1 La identitat de gènere, definida per la Fundamental Rights Agency (FRA), organisme de la Unió 

Europea (2009), es refereix a l’experiència de gènere que una persona pot sentir de manera interna 

i individual, la qual pot coincidir o no amb el sexe assignat al néixer i que es troba compresa per la 

percepció personal del cos i altres expressions de gènere (FRA, 2009).  

2 En la present investigació es farà ús de les sigles LGTB per a referir-se col·lectivament a les 

persones lesbianes, gais, trans o bisexuals. Així doncs, seguint a Coll-Planas (2009: 17)  les mateixes 

sigles s’utilitzaran en general per a fer referència a les persones trans així com a les no heterosexuals.  
3 Fa referència a les pràctiques tant culturals com socials que pressionen tant als homes com a les 

dones envers a la creença i al comportament en relació a l’heterosexualitat sigues l’única sexualitat 

concebible (Tackás, 2006).  
4 Descripció d’una persona amb el sexe biològic ambigu per causa de diverses variacions genètiques, 

hormonals o anatòmiques (GLAAD, 2010). La present investigació no contemplarà en la mostra 

persones intersexuals, ja que tot i que poden ser víctimes tant de discriminació com de delictes per 

raó de la seva intersexualitat, la invisibilització de les mateixes i la manca de literatura de caire 

criminològic no permet una pertinent aproximació a les seves experiències.  
5 Terme que sòl ser utilitzat per tal d’expressar identitats i orientacions fluïdes. Sovint s’utilitza com 

a sinònim de “LGTB” (Human Rights Campaign, 2013). 
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(LGTBIQ en endavant) són els arguments que posa de manifest la Criminologia 

Queer6. 

 Aquesta corrent esmenta l’existència d’una falta de reconeixement així com 

una manca d’exploració en l’orientacio sexual, l’identitat de gènere i en l’expresió 

de gènere7 (Peterson i Panfil, 2014: 6).  

Moltes de les crítiques envers la criminologia tradicuional, s’ubiquen en el 

fet de centrar part de la recerca envers la victimització en una població general o 

heterosexual, sense tenir en compte les diferències envers la prevalença de la 

victimització en les persones LGTBIQ, concretament, sobre les experiències de 

victimització conseqüència de delictes d’odi.  

La recerca criminològica ha prestat atenció a les variables 

sociodemogràfiques de la població, així doncs, s’ha mostrat que el risc de ser 

víctima d’un delicte es troba subjecte a variacions envers aquestes (Cohen i Felson, 

1979; Garofalo i Martin, 1993; Gottfredson i Hindelang, 1981; Laub, 1997 citat a 

Kuehnle i Sullivan, 2001)   

De la mateixa manera en la qual s’han abordat qüestions referides amb 

l'ètnia, la classe social i el gènere en l’àmbit criminològic, l’aproximació a les 

sexualitats així com a les identitats no ha estat un factor d’interès en el mateix, 

deixant d’aprofundir en les característiques explicatives d’aquests factors.   

La present investigació té com a objectiu analitzar, a través d’una metodologia 

qualitativa, les percepcions i creences de les persones LGTB envers la victimització 

així com sobre la pròpia percepció de vulnerabilitat i el risc de ser victimitzat.  

Tal i com exposen Peterson i Panfil (2014: 7), pot ser rellevant a través de la 

ciència criminològica testar les teories existents per ser aplicades al fenomen de la 

                                                
6 Corrent criminològica sorgida a partir dels enfocaments crítics de la Criminologia contemporànea, 

que proporciona l’existència d’un objecte d’estudi determinat i que es troba relacionada amb un 

moviment representatiu de reacció envers la criminalitat, el qual visualitza els conflictes referents al 

gènere així com a la llibertat de l’exercici de la sexualitat de les persones que no és troben encaixades 

en els gèneres binaris o en l’heteronormativitat (Baratta, 1986). 
7 Tackás (2006) defineix l’expressió de gènere com l’expressió d’un mateix com a dona o com a 

home així com també ambdós o cap dels dos, en la presentació externa a través del comportament o 

la indumentària (p. 103).  
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victimització i la construcció de noves teories per entendre les experiències de 

victimització de les persones LGTB.  

Com s’ha esmentat, l’objecte de la present investigació recau en establir un 

coneixement envers els discursos sobre victimització com sobre la por a aquesta de 

les persones LGTB.  

Així doncs, es pretén aprofundir també, en la possible relació entre les actituds 

percebudes com homòfobes i transfòbiques i la por a ser víctima d’una agressió per 

raó d’orientació sexual o identitat de gènere.  

Per altre banda, cal destacar la inexistència d’estudis criminològics al nostre 

país que abordin aquesta realitat envers a les persones LGTB i que la relacionin 

amb postulats existents de la doctrina criminològica.  

Per tal d’establir l’aproximació a l’objecte d’estudi, el marc de referència serà 

la província de Barcelona. Les entrevistes que formaran l’estudi s’han portat a 

terme entre els mesos de març i abril de l’any 2016.  

Una vegada presentat l’objecte d’estudi, s’estableix una conceptualització i 

aproximació als aspectes relacionats amb la victimització i la por en relació al 

gènere així com a l’orientació sexual des de la vessant criminològica.  

A continuació, s’enfocaran els fenòmens de l’homofòbia i la transfòbia i 

l’impacte dels mateixos en les persones LGTB, i es plantejaran les hipòtesis de la 

investigació.  

L’aproximació que s’ha establert envers l’objecte d’estudi s’ha portat a 

terme mitjançant entrevistes semiestructurades a persones que s’identifiquen com 

a Lesbianes, Gais, Bisexuals o Trans.  

Dels resultats que s’obtinguin de les entrevistes s’elaborarà un anàlisi 

comparatiu dels discursos obtinguts tenint en compte el perfil de les persones 

entrevistades, per tal de poder refutar o confirmar les hipòtesis plantejades.  
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2. MARC TEÒRIC  

 

Abans d’entrar en l’estudi de les característiques més específiques de l’objecte 

d’estudi tractat, es presentarà una aproximació des del marc a través del qual 

s’enfocaran aquestes; així doncs, es pretendrà establir la mateixa a través d’una 

perspectiva de gènere.  

 

2.1 Gènere i Criminologia  

 
La perspectiva de gènere dins de la disciplina criminològica així com en les 

disciplines socials manifesta un dels canvis en els postulats tant teòrics com polítics 

més importants de la segona meitat del segle XX. En aquests sentit, com menciona 

Irigaray (citat per Fuller, 2008) la perspectiva de gènere evidència la necessitat 

d’establir una mirada que s’aparti de la concepció androcèntrica que domina en les 

ciències socials i jurídiques.  

L’objecte d’estudi de la Criminologia, s’ha centrat en l’explicació de les 

diferències existents entre els sexes envers l’activitat delictiva, així doncs, s’ha fet 

evident l’associació entre gènere i criminalitat així com s’ha establert com un dels 

factors més importants i consistents per explicar la delinqüència  (Bernard, Snipes 

i Gerould, 2010). En relació a les explicacions de gènere, Walklate (2004:16) 

esmenta la necessitat de conèixer les circumstàncies en les que una explicació de 

gènere pot tenir preferència a qualsevol altre.  

Les principals teories criminològiques enfoquen l’explicació d’aquesta 

diferència en l’existència d’una socialització desigual, més específicament en 

l’aportació de rols segons el gènere. Una de les explicacions presentades envers 

aquesta diferència resideix en el control i la supervisió familiar (Bernard, Snipes i 

Gerould, 2010).  

La teoria de l’anòmia individual d’Agnew (1992) o Strain Theory, 

argumenta que el rol masculí estableix majors expectatives i el fet de la no 

consecució d’aquestes produeix una major frustració i implicació en la criminalitat.  

Cal mencionar que contràriament a aquesta explicació, Chesney-Lind (citat 

per Bernard, Snipes i Gerould, 2010), esmenta que el rol femení provoca una major 
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victimització, la qual genera un sentiment de frustració que pot ser alleugerit a 

través de la delinqüència.  

Les teories criminològiques centren els postulats en l’explicació envers les 

diferències existents envers el gènere en la implicació en la delinqüència, però per 

altre banda, també existeixen altres àmbits en els quals aquestes diferències poden 

ser constatades.   

Un d’aquests, és el que es troba enfocat envers la víctima i el procés de 

victimització de la mateixa. Així doncs, el gènere té influència en la quantitat, el 

tipus de delicte així com en les mateixes experiències de victimització (Fuller, 

2008).  

Els postulats referents a les diferències de gènere també es troben vinculats 

en l’explicació i la comprensió dels processos que integren aquestes diferències.  

Així doncs, el gènere de la persona és una variable que s’ha de tenir en 

compte alhora d’establir explicacions envers la criminalitat i la victimització i les 

teories criminològiques presenten explicacions envers aquestes diferències, així 

com també en relació al seu anàlisi.   

 

2.1.1 Victimització i gènere   

 

Com s’ha esmentat, existeixen diferències vinculades tant a la implicació en 

activitats delictives com en la victimització entre homes i dones.  

Tradicionalment, s’ha constatat una connexió entre el gènere, la 

victimització i la por a la mateixa. Aquesta connexió referida en diversos estudis 

com una paradoxa, consisteix en que les dones tenen menys probabilitats  de ser 

victimitzades que els homes, però que aquestes expressen més por al delicte. Una 

de les formes d’explicació d’aquesta paradoxa és la referent a que els homes es 

troben més victimitzats però que aquests expressen menys por al delicte (Tiby, 

2001).  

En relació al risc de ser victimitzat, existeixen un seguit de factors, en funció 

dels quals aquest risc pot augmentar. Els factors que es troben relacionats 

positivament amb el risc de ser victimitzat són: l’edat, el gènere, l’ètnia, els 

ingressos, l’estatus civil, el nivell educatiu i l’ocupació professional (Tiby, 2001).  
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En relació al gènere, existeix una connexió amb els rols existents assignats, 

així doncs, tal i com esmenta Hindelang et al., (citat per Tiby, 2001), aquest es troba 

relacionat amb les activitats diàries, amb el nombre de contactes personals i amb la 

probabilitat de tenir contacte amb desconeguts.  

En el context de comprensió del gènere, l’assignació dels rols comporta 

assignar el rol de dona i el rol d’home a determinats comportaments que es troben 

associats a les expectatives socials construïdes al voltant d’aquests (Walklake, 

2004: 65).  

 

Pel que fa a l’establiment de tipologies victimals8, poden ser identificats 

diferents criteris que fan referència a la vulnerabilitat de la mateixa víctima així 

com al risc de ser victimitzada.  

Morillas Fernández, Patró Hernández i Aguilar Cárceles (2014: 150) assenyalen 

com a característiques i criteris més importants els següents:  

- Les que fan referència a la valoració de la vulnerabilitat social de la víctima 

o conegudes com a tipologies de vulnerabilitat social (Schneider).  

- Aquelles que presten atenció a la contribució de la mateixa víctima al 

delicte.   

- Les tipologies de vulnerabilitat que s’integren dins de l’anomenada 

vulnerabilitat social ubicades dins dels postulats més crítics.   

Per altra banda, Landrove Díaz (citat per Morillas Fernández, Patró Hernández 

i Aguilar Cárceles, 2014) estableix una estructuració de les tipologies victimals, 

dins d’aquesta fa referència a les víctimes segons la seva vulnerabilitat la qual 

segons l’autor es troba construïda per la consideració de determinades 

predisposicions o circumstàncies personals.  

L’autor diferència dos tipus de factors: els factors personals, que fan referència  

                                                
8 Herrera Moreno (citat per Morillas Fernández, Patró Hernández i Aguilar Cárceles, 2014: 149 ss.) 

afirma l’existència de dos enfocs que classifiquen les tipologies victimals que es troben marcats per 

les tendències dels paradigmes tipològics de Mendelsohn i Von Henting; dels quals s’haurien de 

considerar els aspectes de: a) Contribució activa de la víctima al fet criminal i de b) Vulnerabilitat 

de la víctima.  
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al conjunt d’influències biològiques i psicològiques de poden definir a la persona, 

dins de les quals es troben l’edat, la salut mental o el sexe.  

En segon lloc, els factors socials, com són el nivell econòmic, l’estil de vida, la 

professió o la pertinença a grups marginals.  

 

Les diferents teories criminològiques també aborden l’explicació del risc 

d’esdevenir víctima. En aquests sentit, la relació establerta per Garofalo (citat per 

Tiby, 2001) entre la teoria del model de l’estil de vida amb la teoria de les activitats 

rutinàries presentada per Felson, relaciona el fet de l’existència de persones més 

exposades a situacions en les quals poden ser victimitzades, juntament amb 

contextos i situacions en que el delinqüent pot trobar-se motivat per cometre un acte 

criminal. 

Aquest autor també es centra en l’explicació de la re-victimització, fent 

referència a les reaccions de la víctima, els sentiments, les emocions i les accions 

que aquesta pren una vegada victimitzada.  

L’existència de diverses explicacions envers la relació entre el gènere i la 

victimització, evoca a prestar atenció a de quina manera, la conceptualització de 

gènere  pot tenir influència en la comprensió de la victimització.  

S’evidencia la necessitat d’establir una conceptualització adequada de les 

teories i dels models que vulguin esser utilitzats per comprendre el paper del gènere 

en la victimització.  

Així com, s’ha de posar de manifest la pertinença de la perspectiva de 

gènere en aquesta comprensió i aproximació de les diferents variables que poden 

intervenir i que poden tenir un pes explicatiu en aquest.  

 
2.1.2 Sentiment d’inseguretat, por al delicte i gènere   

 
La por al delicte, com la defineix Ferraro (1995) és una resposta emocional 

de nerviosisme o ansietat al delicte o a aspectes que la persona pot associar amb 

aquest.  El concepte, segons Vozmediano (2010) es pot trobar produït per la 

possibilitat de ser víctima d’una sèrie de delictes comuns en el context social i 

geogràfic de la persona.  
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Cal diferenciar el concepte de la por al delicte del concepte d’inseguretat 

ciutadana així com, del de preocupació per la delinqüència. La diferenciació recau 

en la concreció del temor a esdevenir víctima.  

La por al delicte fa referència al temor de ser personalment víctima d’algun 

delicte o de cert tipus de delinqüència; així com, la inseguretat i el sentiment 

d’inseguretat fan referència a la criminalitat de manera abstracte, la preocupació 

envers aquesta entenent-la com un problema social (Serrano i Vázquez, 2007).  

La rellevància de l’estudi d’aquests conceptes recau en les conseqüències 

dels mateixos. Tal i com esmenta Vozmediano (2010), la por al delicte pot 

comportar ansietat en l’individu així com un canvi d’hàbits, una menor implicació 

en les activitats comunitàries, aïllament i implicacions en la qualitat de vida.  

La metodologia més àmpliament acceptada per mesurar la por al delicte és 

la quantitativa, degut a la necessitat d’aproximació al fenomen així com per la 

construcció de models explicatius generalitzables a la població (Vozmediano, 

2010).  

Les metodologies qualitatives també han estat utilitzades per examinar els 

processos fisiològics que es troben associats a la por (Warr, 2000), així com per 

aprofundir en aspectes concrets del fenomen.  

 

La literatura científica envers el fenomen ha centrat l’explicació d’aquest en 

la influència de tres factors: ambientals, vulnerabilitat i victimització (Medina, 

2003).   

En relació als ambientals, diferents estudis postulen com a explicació les 

dinàmiques existents en els processos ecològics i les variables ambientals dels 

barris i la cohesió social (Vozmediano i San Juan, 2006).  

En segon lloc, estudis referents a la victimologia, han prestat atenció a la 

por degut a la seva influència en el risc de ser victimitzat.  

Així doncs, la vulnerabilitat, com s’ha esmentat, es pot trobar relacionada 

amb variables personals. El gènere i l’edat s’han relacionat amb una major por al 

delicte, així com també les minories ètniques i la classe social baixa (Medina, 

2003).   
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L’explicació de les diferències en la por al delicte en relació al gènere de la 

persona, gira al voltant d’una paradoxa que fa referència a la presentació de taxes 

més altes de por al delicte per part de les dones, però de menors taxes de 

victimització en comparació als homes (Vozmediano, 2010).  

Algunes hipòtesis han sigut presentades per tal d’aproximar-se a la 

explicació d’aquesta:  

Smith i Torstensson (citat per Smith et al., 2001) esmenten que l’existència 

d’una prevalença de delictes violents major en les dones, fa que aquestes presentin 

més por al delicte. Els autors esmenten l’existència d’una escletxa alhora de 

comptabilitzar aquests delictes.  

Així doncs,  els delictes que la literatura ha relacionat, són els delictes 

d’assetjament i els violents, els quals es troben més relacionats amb la major por 

per part de les dones.   

Junger (citat per Tiby, 2001) esmenta que aquesta prevalença es pot 

correlacionar amb la producció tant directa com indirecta de por al delicte i 

inseguretat en les mateixes.  

Altres explicacions fan referència a la victimització prèvia i en la seva 

influència. Aquest factor es troba centrat en les variables psicosocials dels individus 

(Vozmediano i San Juan, 2006)  i s’explica de manera que les persones que han 

patit o viscut un delicte tant de forma directa (en primera persona) com indirecte 

(coneixement de victimització), així com una exposició de delinqüència als medis 

de comunicació, presenten més por al delicte. Diferents estudis també apunten que 

la victimització prèvia és un de tots els factors que poden tenir influencia en la por 

(Tiby, 2001).  

Medina (2003) afirma, en relació a la percepció del risc de ser victimitzat, 

que els individus que perceben un major risc d’esdevenir víctimes, també són els 

que presenten més por al delicte.  

També cal destacar que Hale (1996: 95-96) esmenta que la por depèn de 

l’exposició al risc, a la pèrdua de control així com de l’anticipació de conseqüències 

greus. En relació a la paradoxa, Hale esmenta que aquesta podria trobar-se 

explicada per els mètodes de mesura de la por que no són neutrals en termes de 

gènere i que no s’aproximen a les experiències de victimització de les dones.  
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Com s’ha esmentat, existeixen tipologies delictives que poden trobar-se més 

relacionades amb la por al delicte. La majoria d’estudis portats a terme envers la 

por al delicte es troben enfocats en estudiar la por als delictes tradicionals prenent 

com a limitació important la inclusió d’altres delictes (Hale, 1996: 84).  

 

2.2 Orientació sexual i identitat de gènere des d’una perspectiva de gènere  

 

La concepció del gènere des d’una perspectiva amplia proporciona identificar els 

atacs que poden prendre com a base el mateix. Des d’una perspectiva amplia de 

gènere, les violències que es poden exercir de diferents maneres cap a les persones 

LGTB tenen la reproducció del mateix gènere com a principal factor de rebuig 

(Coll-Planas, comunicació personal, 11 de febrer de 2016).  

La conceptualització de les violències envers a les persones amb identitats 

de gènere no normatives així com amb orientacions sexuals no heterosexuals dins 

de les violències que es poden dur a terme envers a la dona, guarden relació en la 

base de les mateixes (Coll-Planas, comunicació personal, 11 de febrer de 2016).  

Degut a aquesta relació, la reproducció d’aquests d’actes, troba fonament 

en actituds i creences arrelades en la societat com poden ser l’androcentrisme, 

l’heterosexisme9 o l’heteronormativitat10.  

Dins de la violència de gènere, prenent com a base la conceptualització 

amplia del mateix, les formes en què la diferència de gènere es troba reproduïa de 

forma violenta, com són l’homofòbia i la transfòbia, també s’hi haurien de trobar 

incloses.  

 

                                                
9 L’heterosexisme es pot definir com la creença, la declaració explícita o implícita, que 

l’heterosexualitat es superior (teològicament, moral, social, conductual etc.) a l’homosexualitat 

(Tackás, 2006).   

10 Segons Gusmano (2008: 474) l’heteronormativitat són determinades creences sobre el suposat 

paral·lelisme que es dóna per fet entre, sexe, gènere i sexualitat; considerades com un conjunt de 

normes socials que influeixen en les persones heterosexuals que no s’ajusten estrictament a aquestes 

normes.  
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Tal i com esmenten Coll-Planas, Bustamante i Missé (2009), l’homofòbia i 

la transfòbia són dues formes d’opressió que es troben concretades en la vida 

quotidiana i s’han d’entendre com a formes de reproducció de la diferència de 

gènere que afecten al conjunt de la població.  

Aquesta conceptualització derivada d’una concepció inclusiva de les 

violències que troben la reproducció del gènere com a base, no té la pretensió de 

restar rellevància a les especificitats existents envers la violència contra la dona. 

Tenint en compte el risc de desdibuixar aquestes especificitats, s’ha d’entendre la 

rellevància de conceptualitzar-ho de forma conjunta.  

En aquest sentit, s’ha de tenir compte també la manera en la qual aquestes 

explicacions poden trobar-se relacionades amb la victimització i la por de les 

persones LGTB.  

 Cal esmentar, la importància de conceptualitzar les violències que 

s’exerceixen envers les persones amb identitats i orientacions no normatives dins 

d’una perspectiva de gènere; conceptualització de les quals ens permetrà poder 

aproximar-nos a les possibles similituds en les experiències de victimització així 

com en relació al sentiment de por i inseguretat.  

 
2.2.1 Violència de gènere en sentit ampli: L’Homofòbia i la 

Transfòbia 

 
L’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i per l’Oficina 

per les Institucions Democràtiques i els Drets Humans (ODIHR), fan referència 

com a delictes d’odi els quals: 1. Tinguin com a base un delicte (vandalisme, 

assetjament, etc.) i 2. Existeixi un biaix per raó del qual es comet el mateix.  

Les víctimes d’aquests tipus de delictes són seleccionades en les bases del 

que representen i de característiques personals (OSCE/ODIHR, 2009: 16).  

 En relació a l’objecte del present estudi, es portarà a terme una definició 

dels conceptes d’homofòbia i transfòbia i de les actituds que es troben motivades 

per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.  

En primer lloc, en la construcció del gènere normatiu entre homes i dones, 

es pressuposa que la feminitat es troba relacionada amb tenir un cos que 

correspongui amb sexe de femella així doncs, del sexe mascle sorgeix l’actuació i 
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l’assignació dels rols masculins (Coll-Planas, 2009). Aquesta assumpció és la que 

es troba com a base de l’exclusió i les violències relacionades amb les persones 

trans, ja que aquestes poden tenir un cos de femella i sentir-se homes o un cos de 

mascle i sentir-se dones.  

Un dels altres eixos esmentats per Coll-Planas (2009) en la definició del 

gènere normatiu és el referent a l’orientació sexual la qual es troba construïda a 

través del criteri de complementarietat envers els principis de masculí i femení, així 

doncs, aquesta assumpció estableix l’heterosexualitat com hegemònica i exclou de 

la mateixa les persones gais, lesbianes i bisexuals.  

 

Coll-Planas (2009) menciona que l’homofòbia i la transfòbia calen ser 

enteses com un producte que té la base en les construccions envers el gènere i la 

sexualitat, així com a formes de violència que no es donen de manera excepcional 

sinó que són una expressió més accentuada de la dinàmica existent de construcció 

del gènere. 

  

L’homofòbia pot ser definida com la por, l’odi o la incomoditat amb les 

persones que se senten atretes per altres persones del mateix sexe (Human Rights 

Campaign, 2013).   

Segons Tiby (2001: 224) l’homofòbia pot ser expressada a través de bromes, 

dins d’actes violents envers les persones per la seva orientació sexual.  

Daniel Borrillo (citat per Coll-Planas, 2009) defineix l’homofòbia com:  

 

La hostilitat general, psicològica i social, respecte aquells i aquelles de qui 

es suposa que desitgen individus del seu propi sexe o tenen practiques 

sexuals amb els mateixos, [...] (Borrillo, 2001 citat per Coll-Planas, 2009: 

112).  

 

Segons Tackás (2006) aquesta actitud d’ira, també posa de manifest la 

internalització d’aquesta homofòbia per part de les mateixes persones lesbianes, 

gais o bisexuals (LGB), entenent com l’heterosexualitat la forma correcta de ser.  

 Aquest autor distingeix entre tres tipus d’homofòbia:  



 17 

(1) L’homofòbia cultural: com aquella por o odi que es dona envers les 

persones LGB basada en estereotips culturals com poden ser l’assumpció 

d’aquestes persones com “dolentes”, “immorals”, “anormals”, “pervertides”.  

(2) L’homofòbia social: és aquella por o temor de la persona a ser percebut 

per les demés com homosexual o pro-gai, l’homofòbia social es manifesta a través 

de les actituds i comportaments negatius envers a les persones LGB com un 

mecanisme de defensa social.  

(3) L’homofòbia psicològica: és aquella por irracional o odi a les persones 

LGB derivat d’una forta reacció de fòbia personal al concepte d’homosexualitat.  

 

Per altre banda, la transfòbia pot ser definida com aquella por, odi o malestar 

que es té o s’emet envers a les persones trans. Coll-Planas (2009) defineix  la 

transfòbia com:  

aquella penalització per la falta de correspondència entre sexe i gènere, es a 

dir, és la forma de penalitzar les persones amb expressions no normatives 

de la identitat de gènere (p. 113). 

 

Aquest tipus de violència s’activa envers les persones transgènere11 i 

transsexuals12 així com també es pot manifestar de les mateixes formes en les quals 

es manifesta l’homofòbia.  

 Cal esmentar que encara que l’homofòbia i la transfòbia es poden 

identificar com dos fenòmens que es donen de manera diferenciada també es poden 

donar de forma conjunta, en aquest sentit i seguint les aportacions establertes per 

Coll-Planas (2009: 17) també es pot fer referència al fenomen de la homo/transfòbia 

i la trans/homofòbia.   

 

                                                
11 Una persona transgènere és aquella que no considera la necessitat de posicionar-se dins dels rols 

(masculí i femení) així com tampoc considera la necessitat d’establir una correspondència entre sexe 

i gènere a través de la transformació corporal (Coll-Planas, 2009: 17).  
12 Amb el terme transsexual, es fa referència a les persones que per tal de superar aquesta no 

correspondència entre el sexe i el gènere fan ús de la modificació dels seus cossos a través de 

processos mèdics (Coll-Planas, 2009).   
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2.2.2 Victimització i por per motius d’homofòbia i transfobia 

 
Una vegada establerta una aproximació a les característiques i a la 

conceptualització de les diferents violències envers les persones LGTB, a 

continuació, s’aprofundirà en la relació que pot existir entre l’orientació sexual, la 

identitat de gènere i la victimització, així com també la por a aquesta.  

  

2.2.2.1 Victimització, orientació sexual i identitat de gènere 

 
Segons Stotzer (2014) existeixen característiques comunes envers els delictes que 

es duen a terme amb raó d’orientació sexual o identitat de gènere.  

L’autora, seguint els resultats de diversos estudis, posa de manifest la 

violència d’aquests, la producció en llocs públics, la desconeixença i historia 

criminal dels agressors així com l’actuació en grup dels mateixos.  

En relació a la victimització de les persones les quals la seva orientació 

sexual no és heterosexual, s’identifiquen diferències envers el gènere.   

Els homes gais poden tenir més probabilitats de ser víctimes d’un delicte, 

específicament d’un delicte violent: per altra banda, les dones lesbianes són més 

víctimes de conductes relacionades amb l’assetjament verbal (Tiby, 2001; Stotzer, 

2014).   

En aquest sentit, cal esmentar que els homes gais es troben més victimitzats 

en llocs públics envers les dones lesbianes (Comstock 1991, citat per Stotzer, 2014).  

En relació a les persones bisexuals, també existeixen diferències. Tal i com 

esmenta Stotzer (2014), la majoria d’estudis agrupen les persones bisexuals amb 

les persones gais i lesbianes i manca certa informació envers la victimització 

d’aquestes, tot i així l’autora posa de manifest l’existència de resultats diversos 

envers la victimització i esmenta la necessitat d’ampliar la recerca.   

Tiby (2001: 221) exposa que les diferències entre homes i dones es poden 

trobar parcialment explicades per: la major exposició a la violència per part dels 

homes que de les dones, la major visibilitat de l’orientació sexual dels homes gais 

envers les dones lesbianes, la més avançada identificació de l’orientació sexual per 

part dels homes gais i la relació d’aquesta amb la victimització en edats més 

primerenques.  
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En relació als factors de risc, la visibilitat és un component a esmentar 

envers aquests. Tal i com apunten Waldner i Berg (citat per Stotzer, 2014), les 

persones que és mostren més visibles en relació a la seva sexualitat així com les 

persones afiliades associacions LGTB tendeixen a experimentar més situacions de 

violència.  

També es fa referència a la localització d’aquests delictes en zones 

residencials o en les que es troben locals d’oci LGTB. Aquests delictes es donen no 

només en zones on existeix una concentració d’objectius, sinó també on puguin ser 

identificats (Stotzer, 2014).  

Com s’ha esmentat anteriorment, degut a la base d’aquests atacs envers la 

feminitat atribuïda als homes gais així com la masculinitat que es construeix al 

voltant de les dones lesbianes, segons afirma Lehavot i Lambert (citat per Stotzer, 

2014), les persones que mostren la seva sexualitat de manera més clara també són 

les que pateixen més nivells de victimització.  

S’han de destacar les particularitats referents a les orientacions sexuals així 

com a la victimització que poden experimentar les persones, en aquest sentit, en 

relació al gènere, s’han d’establir els factors que poden fer més vulnerable una 

persona al delicte. Així doncs, cal posar èmfasi en la interseccionalitat13 existent 

envers el gènere de la persona així com la seva orientació sexual i la seva identitat 

de gènere.  

En relació a la violència envers les persones trans14, Stotzer (2014: 51) posa de 

manifest que no existeixen estudis o recerques que documentin la mateixa.  

L’autora esmenta que les persones trans són victimitzades en major mesura 

per raó de la seva identitat de gènere, així com també, defineix aquesta violència 

com persistent i severa.  

                                                
13 El terme interseccionalitat és utilitzat per tal d’assenyalar com les diferents fonts estructurals de 

desigualtat mantenen relacions recíproques a través de l’estudi de les manifestacions i identitats que 

són determinants en cada context (Platero, 2012: 26).  
14 El terme trans s’utilitza per englobar a aquelles persones que presenten un gènere que no es troba 

en relació al seu sexe, així doncs dins d’aquest terme podem trobar a les persones transsexuals, 

travestits i transgènere (Coll-Planas, 2009: 16).  
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S’apunta al major risc de les dones trans envers als homes trans, així com 

també a la major ocurrència d’aquests tipus d’actes en llocs i àrees públiques. Pel 

que fa referència als victimaris d’aquests actes, segons l’autora, tendeixen a ser 

homes així com aquests actes impliquen més d’un victimari.  

En relació als factors de risc associats a aquest tipus de violència, cal 

mencionar la interseccionalitat existent envers altres factors com l’ètnia, en aquest 

sentit, Stotzer  apunta al major risc de les dones trans que formen part de minories 

ètniques o racials.  

També s’apunta al factor de la visibilitat com un factor important alhora de 

predir els actes violents, així doncs es detecten uns índex majors d’actes de 

violència envers les persones trans que es troben exercint la prostitució (Martins et 

al. citat per Stotzer, 2014), ja que la prostitució actua com un element visibilitzador 

així doncs, augmenta la probabilitat d’esdevenir víctima. 

Les dades publicades15 a l’enquesta European Union lesbian, gay, bisexual 

and transgender survey by European Union Agency for Fundamental Rights 

(FRA)16 permeten una aproximació a l’objecte d’estudi. Aquestes fan referència a 

les experiències de les persones LGTB en relació a la discriminació, la violència i 

l’assetjament en diferents àmbits. 

A través de la pregunta ‘En els darrers 5 anys, ha estat personalment assetjat 

per algú o un grup per qualsevol motiu d'una manera que realment l’hagués molestat 

o ofès - ja sigui a la feina, a casa, al carrer, al transport públic, en una botiga, en una 

oficina o a Internet?’ les persones enquestades expressen si s’han sentit alguna 

vegada victimitzades. En els diferents països destaquen les dades referents a les 

persones trans.  

                                                
15 Dades extretes de l’Informe European Union Lesbia, gay, bisexual and transgender Survey: Main 

Results i de la web de l’Agencia de la Unió Europea pels Drets Fonamentals. [Consultat 16/03/2016]. 

Disponible: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php  

16 L’enquesta en línia sobre la discriminació i la incitació a l’odi contra les persones LGTB a la UE 

representa el major conjunt d’informació empírica recollida existent sobre aquesta temàtica a nivell 

europeu. Va ser realitzada entre abril i juliol del 2012 a més de 93.000 persones majors de 18 anys 

que es consideressin lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.  
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Gràfic 1. Enquestats que afirmen que s'han sentit personalment assetjats en els 

darrers 5 anys, per país i grup LGTB (%) 

 
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de EU LGTB Survey (2014)  

 

Cal destacar a nivell espanyol, en relació a la pregunta ‘Quantes vegades 

algú físicament o sexualment l’ha atacat o amenaçat amb violència en els últims 12 

mesos en el seu país?’ el 85% dels enquestats responen què entre una i quatre 

vegades i el 7 % més de deu vegades.  

 

2.2.2.2 Por, orientació sexual i identitat de gènere 

 

Dins dels grups que poden experimentar més por ser victimitzats, segons Meyer i 

Grollman (2014) l’orientació sexual és una variable que s’ha de tenir en compte.  

Els autors afirmen que les persones que pertanyen a minories sexuals 

presenten més por al delicte en comparació a les persones heterosexuals.  

Aquests, posen de manifest les diferències existents envers els homes gais, 

els quals presenten un major nivell de por al delicte que els homes heterosexuals; 

en aquest sentit els autors afirmen l’existència de grups que presenten un alt nivell 

de por al delicte: les dones heterosexuals, les dones lesbianes i els homes gais.  
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Així doncs, els autors esmenten la necessitat d’aproximar-se a la intersecció 

de l’orientació sexual així com al gènere dels individus alhora d’explicar els seus 

nivells de por al delicte i de sentiment d’inseguretat.  

Altres autors posen de manifest la necessitat d’explorar específicament les 

diferències que existeixen dins de les persones LGTB, així com les existents envers 

la interseccionaliat del gènere, la raça o la classe social (Logan, 2013).  

Entre aquestes diferències destaca que els homes amb sexualitats no 

normatives són objecte amb més freqüència de violència de caire homofòbic fet que 

produeix en aquests una major por a ser victimitzats que en les dones pertanyents 

també a sexualitats no normatives (Logan, 2013).  

Tiby (2001) també manifesta la necessitat d’aproximar les investigacions 

envers els nivells de por que poden experimentar les persones amb sexualitats no 

normatives, també posa de manifest que els nivells depenen de les conseqüències 

que poden esdevenir del fet.  

L’autor argumenta que en el cas de les persones amb sexualitats no 

normatives aquesta por es troba relacionada amb la visualització de la pròpia 

sexualitat.  

Guitart (2007) esmenta que, per por a abusos homofòbics les dones i els 

homes homosexuals són forçats a amagar la seva sexualitat mitjançant 

l’autocensura, minimitzant al màxim el temps que passen en espais heterosexuals i 

escollint, per la seva sociabilitat i visibilització, espais homosexuals.   

En aquest sentit, cal esmentar que resultats d’altres estudis com el presentat 

per D’Augelli (citat per Logan, 2013) fan referència a que les lesbianes pateixen 

més conductes de discriminació que els individus gais així com també que els 

individus que s’identifiquen com LGTB presenten taxes altes de por al delicte.  

Manson (citat per Logan, 2013) posa de manifest la necessitat d’aproximar-

se a la relació existent entre els sistemes de gènere i sexualitat i la manera en la qual 

aquests interactuen, així doncs evidencia la visualització com un element clau 

envers el qual apareixen les formes de violència.   

Segons Logan (2013), els estudis que es troben centrats en la por al delicte 

en la població LGTB cauen en no distingir entre les experiències envers el gènere 
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dels mateixos, és a dir, entre les persones gais i lesbianes així com bisexuals i trans 

segons el gènere en el qual es troben identificats. 

 

En relació a la por a ser victimitzat per raó d’orientació sexual o identitat de 

gènere, en la EU LGTB Survey (2014), s’hi poden trobar dues preguntes 

relacionades amb la por. A la pregunta ‘Ha evitat donar-se la mà en públic amb una 

parella del mateix sexe per por a ser assaltat, amenaçat o assetjat?’ els enquestats 

expressen la seva percepció de por. Els homes gais són els que responen més 

afirmativament a aquesta pregunta, seguit de les dones lesbianes.  

 

Gràfic 2. Respostes dels enquestats a evitar dona-se la mà per por a ser assaltat, 

amenaçat o assetjat a Espanya i grup LGTB (%)  

 
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de EU LGTB Survey (2014)  
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En relació als resultats d’Espanya envers l’evitació de certs llocs per por a ser 

assaltat, amenaçat o assetjat pel fet de ser LGTB (Gràfic 3), les lesbianes són el 

grup que respon més afirmativament, seguit de les persones trans.  

 

Gràfic 3. Respostes dels enquestats a evitar certs llocs per por a ser assaltat, 

amenaçat o assetjat a Espanya i grup LGTB (%)  

 
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de EU LGTB Survey (2014)  
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS  

 
La present investigació pretén aproximar-se, des d’una perspectiva de gènere, als 

discursos del col·lectiu LGTB sobre la victimització i la por al delicte. S’establirà 

una aproximació a la percepció de les actituds homòfobes i transfòbiques, així com 

a la influència de les mateixes. Amb aquesta finalitat, els objectius que es plantegen 

són:  

 

(Objectiu 1) Identificar la percepció de victimització que pateixen les persones 

LGTB per raó d'orientació sexual i identitat de gènere.  

  

(H1) Les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals perceben que 

són victimitzades en diferents àmbits de la seva vida per raó d’orientació 

sexual o identitat de gènere.  

 

(H2) Dels discursos dels entrevistats es despendrà la dificultat 

d’identificació d’actituds homòfobes i transfòbiques com a delictes 

concrets.  
 

(Objectiu 2)  Identificar com es relaciona la por de les persones LGTB a ser 

victimitzades, amb les actituds homofòbiques i transfòbiques que 

perceben/pateixen envers ells.    

 

(H3) Existeixen variacions envers la por a esdevenir víctima per raó 

d’orientació sexual segons el gènere amb el qual la persona es troba 

identificada.   

(H3.1) Els homes que s’autoidentifiquen com a gais es perceben 

com un col·lectiu perjudicat per l’homofòbia. Degut a aquesta 

percepció, els entrevistats presentaran major por a esdevenir 

víctimes per raó d’orientació sexual que les dones que 

s’autoidentifiquen com a lesbianes.  
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(H3.2) Les dones transsexuals o transgènere es perceben com un 

col·lectiu perjudicat per la transfòbia. Degut a aquesta percepció, les 

entrevistades presentaran major por a esdevenir víctimes per raó 

d’identitat de gènere que els homes transsexuals o transgènere.   

 

(H4) La por a esdevenir víctimes per raó d’orientació sexual i identitat de 

gènere es troba condicionada per la percepció de la persona de l’homofòbia 

i la transfòbia existent en la societat.  

 

(H5) La major visibilitat en els entrevistats de l’orientació sexual i la 

identitat de gènere es trobarà relacionada amb la percepció del risc de ser 

victimitzat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.  

 

(H6) Del discurs dels entrevistats se’n derivaran diferencies envers a la 

percepció de vulnerabilitat segons l’existència o no d’estudis dels mateixos. 

Els entrevistats amb nivells educatius més baixos presentaran més por a 

esdevenir víctimes.  
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4. DISSENY   

4.1 Mètode utilitzat  

 
Mentre que la recerca anterior és eminentment quantitativa, centrada en 

caracteritzar la victimització i la por de les persones LGTB, manca recerca que 

abordi aquest fenomen des de la perspectiva del subjecte. Partint d’aquesta base, 

poden ser justificats els tipus d’objectius i hipòtesis així com l’aproximació 

metodològica adoptada. 

Per tal de dur a terme aquesta investigació s’ha recorregut a l'obtenció 

d’informació narrativa, fent ús de l’entrevista semi-estructurada focalitzada en els 

discursos envers la victimització així com la por a aquesta i en les d’actituds 

homòfobes i transfòbiques. 

 

4.2 Aspectes del disseny  

4.2.1 Tècniques d'obtenció de la informació  

 
S’ha considerat que la tècnica més adient per a la consecució d’informació en la 

present investigació, és la narrativa, per obtenir la informació directament del 

discurs dels subjectes als quals s’estudia.  

 En primer lloc, per establir una aproximació a l’àmbit d’estudi, s’ha dut a 

terme una entrevista a Gerard Coll-Planas17.  

En segon lloc, s’ha obtingut la informació a partir de la realització d’entrevistes 

individuals semiestructurades.   

L’estructura de l’entrevista es troba enfocada a cobrir les experiències de 

victimització i de por en diferents àmbits, per tant, aquesta es troba dividida en 

blocs temàtics18.  

 

 

                                                
17 La transcripció de l’entrevista pot ser consultada a l’Annex 1.  
18 1. Família i persones properes; 2. Comunitat i entorn; 3. Àmbit laboral/acadèmic; 4. Societat i 

MCM. El guió de l’entrevista, així com el model de consentiment informat poden consultar-se a 

l’Annex 2.  
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4.2.2 Camp d’anàlisi 

 
L’univers en el que es centra l’estudi són les persones LGTB residents a la província 

de Barcelona. S’estableix aquest marc de referència ja que es considera interesant 

establir una aproximació qualitativa i de caire complementari a les dades emeses 

per l’Observatori contra l’Homofòbia19 en el seu informe l’Estat de la LGTBIfòbia 

a Barcelona (2015) així com l’Estat de la LGTBIfòbia a Catalunya (2015).  

Les variables de segmentació de la mostra s’han establert amb l’objectiu de 

cobrir la variabilitat existent en la població de referència. S’ha seguit un criteri de 

selecció intencional per tal de reflectir la diversitat de la població a través d’un 

procediment de selecció de bola de neu.  

En la següent taula s’indiquen els casos efectivament entrevistats:  

 

 

 

 

                                                
19 És una associació activista LGTBI catalana que té la funció lluitar contra l’homofòbia en totes les 

seves formes i donar suport a les víctimes. Treballa en el disseny i implementació d’un sistema 

d’observació i registre de la discriminació i l’homofòbia.  



 

 Taula 1. Quadre Tipològic amb els casos entrevistats  

	

 Presència/absència d’estudis 
Universitaris 

Presència/absència d’implicació en 
el moviment associatiu LGTB Mostra real  Edat de les persones 

entrevistades  

Lesbiana 
Presència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  1 30 

Absència d’implicació  1 18 

Absència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  0 - 

   

Gai 
Presència d’estudis Universitaris 

Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  1 20 

Absència d’estudis Universitaris 
 

Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  1 22 

   

Bisexual 

Dona 
Presència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 

Absència d’implicació  1 20 

Absència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  1 18 

Home 
Presència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 

Absència d’implicació  1 25 

Absència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  0 -  

   

Transsexual 

Dona 
Presència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  1 33 

Absència d’implicació  0 - 

Absència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  1 29 
Absència d’implicació  1 25 

Home 
Presència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  1 22 

Absència d’implicació  1 19 

Absència d’estudis Universitaris Presència d’implicació  0 - 
Absència d’implicació  1 20 

      
   Matriu teòrica: 24  Matriu empírica: 13  



 

 

4.2.3 Sistema de captació i punt de saturació socioestructural  

 
En la present investigació el sistema de captació utilitzat ha estat el sistema ‘bola 

de neu’ condicionat, amb el qual s’han captat les persones de l’univers a estudiar.  

El mètode empleat per accedir al col·lectiu, han estat mitjançant les xarxes 

socials. Les persones que formen part de la mostra han decidit participar 

voluntàriament i s’han auto identificat com lesbianes, gais, bisexuals o/i trans. 

Així doncs, a partir de les entrevistes i segons la mostra escollida, es pretén 

inferir una tendència que permeti contrastar l’objecte d’estudi.  

Aquesta investigació s’ha realitzat amb l’objectiu de descriure les 

característiques d’una població a través de cobrir la diversitat de perfils de la 

població de referència, tot i això les limitacions de la mateixa no han permès cobrir 

la totalitat de casos i abordar el punt de saturació socioestructural, no obstant es pot 

considerar com una aportació valuosa que aporta certa llum sobre una qüestió no 

suficient estudiada des de l’òptica criminològica.  

 
4.2.4 Anàlisi de la informació   

 
L’anàlisi de les dades obtingudes a partir de les entrevistes realitzades s’ha dut a 

terme mitjançant el programa informàtic Atlas-ti, el qual ha permès fer una 

codificació dels fragments de text més rellevants per l’objecte de l’estudi.  

Al llarg de l’anàlisi s’han desenvolupat diferents codis, alguns preestablerts, 

creats a l’inici de l’anàlisi segons els objectius i les hipòtesis de la present recerca, 

i altres emergents.  

Un cop elaborats els codis, s’han agrupat en dues famílies20, pas  que facilitarà 

l’anàlisi de dades.   

La primera es troba relacionada amb els aspectes referents a la victimització, 

troba relació amb el primer dels objectius plantejats, per tant amb les hipòtesis que 

sen deriven (H1 i H2).  

                                                
20 Els codis i les famílies de codis de la investigació poden ser consultats a l’Annex 3. 
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La segona família integra els codis que es troben relacionats amb la por a ser 

victimitzat. Es troba relacionada amb el segon dels objectius plantejats així com 

amb les hipòtesis que se’n deriven(H3, H4, H5 i H6).  
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5. RESULTATS21 

 
5.1 Orientació Sexual, Identitat de Gènere i Victimització22 

Un dels objectius principals que ha perseguit aquesta investigació, era identificar la 

percepció de victimització de les persones LGTB per raó de la seva orientació 

sexual o identitat de gènere.   

 

a) Actituds Homofòbiques i Transfòbiques: Victimització i discriminació  

 

En relació a les experiències de victimització dels entrevistats, es pot destacar la 

identificació així com la localització de les mateixes de manera general en entorns 

públics:  

 

 “A raíz de empezar la transición... una vez en el metro... pero no fue a 

mayores... iba con una amiga... es de las pocas veces que he salido de mujer 

a la calle... las dos íbamos arregladas (...) yo tuve que volver sola a casa y un 

tío (...) empezó́ a lo típico... 'guapa, guapa...' y después empezó:  'un travestí, 

un maricón...'. (...) fue horrible...” (Dona, Trans, 33 anys)  

“ (...) íbamos cogidas de la mano, y cuando lo vieron un coche se dedicó a 

seguirnos una calle (...) con el copiloto chillándonos e insultándonos... la 

gente nos miraba y (...) nadie decía nada... yo me sentí súper impotente porque 

pensé... '¿si fuese vuestra hija o vuestra prima también os callaríais?' .... y yo 

no podía parar de llorar... y también los chillé (…)  llegué temblando...” 

(Dona, Lesbiana, 18 anys)  

També cal destacar l’atribució que els entrevistats fan als actes concrets. Del mateix 

discurs se’n deriva que depenent de l’acte del qual les persones són destinatàries 

per raó de la seva orientació o identitat, l’auto-identificació com a víctimes mostra 

variacions.   

                                                
21 La relació entre els índexs i els subíndexs de l’anàlisi de la informació, es poden trobar a l’Annex 

4. 
22 L’informe de resultats extret de l’Atlas-Ti pot ser consultat a l’Annex 5.  
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En relació als insults que es troben motivats per la identificació de la persona con a 

LGTB els entrevistats no els hi atribueixen importància, així doncs, tampoc 

s’identifiquen com a víctimes:  

 

“... són una minoria els que vénen i t’insulten a la cara...jo no m’hi he trobat... 

sí que se que han preguntat coses estúpides... (...) però jo no m’ho prenc 

malament...” (Home, Trans, 22 anys)  

En relació a la participació en el moviment associatiu, destaca que aquesta 

identificació de les conductes homofòbiques i transfòbiques es dóna de manera més 

clara:  

 

“Vaig tenir una agressió fa dos anys (...) un home va veure que...li va semblar 

que era lesbiana i em va començar a cridar: 'además es bollera... (...) es que 

antes habia maricones y ahora hay bolleras..'. (...) no em va arribar a tocar 

ni a pegar... i recordo això que me’n vaig anar pitant...ho podria haver 

denunciat a l’Observatori i no ho vaig fer... per que vaig pensar... Bueno no 

se... i no l’hi vaig contestar res...” (Dona, Lesbiana, 30 anys)  
 

Pel que fa als diferents àmbits de la vida, destaca la rellevància de les actituds que 

es donen en aquests, així com la identificació de situacions concretes de 

victimització i discriminació en els mateixos:  

  

 “(...) hay diferentes conocidos, amigos, familiares, que entienden tú 

orientación sexual como que ya no eres la misma persona y muchas veces las 

relaciones cambian...” (Dona, Bisexual, 18 anys) 

En relació als diversos àmbits, existeixen diferències envers els discursos dels 

entrevistats sobretot en l’àmbit familiar; entre aquests, les experiències varien 

considerablement:   
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“.. si que es veritat que la família en general, no s’ho va prendre gens bé i no 

ho entenen i a dia d’avui crec que segueixen pensant que es com un 

trastorn...” (Home, Trans, 19 anys)  

“Va reaccionar malament (...) tot va acabar bé (...) però de cop (...) al final 

jo crec que socialment ens evoca tant i ens condiciona tant que no sóm 

capaços ni de pensar per nosaltres mateixos (...)” (Home, Bisexual, 25 anys)  

En relació a l’acadèmic semblen existir diferències en els discursos dels entrevistats 

en el context universitari, el qual consideren un entorn segur, i els que fan referència 

a altres contextos acadèmics:   

“(...) jo crec que a la Universitat era un entorn bastant segur... que no era la 

única i tenia bastants profes que eren visiblement LGTB... i no...(...)” (Dona, 

Lesbiana, 30 anys)  

“[...] Pienso que este es de los sitios que puedo ir con mi novia de la mano y 

estoy prácticamente segura de que no me sentiré... como si me estuvieran 

mirando sabes?”  (Dona, Lesbiana, 18 anys)  

En altres contextos acadèmics, els entrevistats posen de manifest diferents 

experiències de victimització per raó d’orientació o identitat: 

“(...) me han hecho sentir bastante mal... intento defenderme e intento 

explicar a las personas de manera racional (...)”  (Dona, Bisexual, 18 anys) 

 “Últimamente me siento bastante incomoda en el instituto... noto como cierta 

distancia... como si me mirasen mucho... me mirasen diferente... es bastante 

incomodo...”  (Dona, Trans, 33 anys)  

Per altre banda, també s’ha posat de manifest la identificació de victimització 

així com discriminació en l’àmbit laboral:  

“(...) un día en que me hicieron un pasillito, en medio del almacén y cada vez 

que pasaba... (Describe insultos relacionados con su orientación sexual)... 

cosas así, comentarios muy desagradables que no son agradables de 
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escuchar... porque, luego menos aun de personas que te están pidiendo 

respeto (...)” (Home, Gai, 22 anys) 

“En el trabajo... (Piensa) No, en el primer trabajo que tuve un poco sí o sea 

me querían un poco como moldear o hacerme más masculino, no sé cómo 

decirte (...) he sentido miedo a que pudieran despedirme, de decir no sé que 

no se lo puedan tomar bien o que piensen de cara a la imagen del negocio o 

lo que fuera (...)” (Dona, Trans, 25 anys)  

b) Reacció envers la victimització i discriminació   

 

Per tal d’establir una aproximació a la percepció de la victimització, també s’ha de 

tenir en compte la reacció dels entrevistats envers aquesta, així com envers les 

actituds que són percebudes com homòfobes i transfòbiques, degut a la possible 

relació amb la por.  

Entre els discursos dels entrevistats, poden ser trobades dues tendències 

envers a la reacció, així doncs, la primera minimitza les conseqüències i relativitza 

els fets:  

“(...) les coses t’afecten segons el que tu estiguis disposat, no? (...)” (Home, 

Trans, 22 anys) 

 “(...) no n’hi ha prou amb queixar-te... està bé que et queixis... però si només 

fas que queixar-te... (...)” (Home, Bisexual, 25 anys)  

“[...] me reí... porque honestamente, no le di más peso que el de una persona 

mayor que todo esto es algo que no comprende” (Dona, Trans, 29 anys)  

Per altra banda, es pot trobar una altre tendència la qual posa de manifest la reacció 

i les conseqüències negatives que els hi va provocar aquell fet:  

 

 “(...) li vaig explicar a la meva parella i a companyes de l’associació... sinó 

ho expliques es una mica com si el mateix, no ets capaç d’explicar-ho 

perquè... et fa vergonya, es ridícul...” (Dona, Lesbiana, 30 anys) 
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La cita anterior es troba més dirigida a l’acció col·lectiva, així doncs, 

l’existència d’un col·lectiu o grup amb el qual et sents identificat fa establir 

una reflexió envers la reacció així com sobre la possible pal·liació de les 

conseqüències negatives del fet.  

“(...) no  voy a salir a la calle y sola menos... (...) pero después de esa vez no 

me he vuelto a arriesgar... esa vez fue un insulto y otra vez será una 

agresión...” (Dona, Trans, 33 anys)  

 

“(...) A ver, me ponía histérica, me entraban ataques de ansiedad... no quería 

salir a la calle con mi pareja, le decía que no me diera la mano... porque no 

quería que nos vieran... (...) contra mi misma un poco homófoba...” (Dona, 

Lesbiana, 18 anys) 

c) Percepcions envers l’Homofòbia i la Transfòbia en la societat  

 

En relació a la identificació de la percepció de la victimització, també cal establir 

una aproximació a la percepció envers la presència de la mateixa en la societat així 

com en la conceptualització i identificació de la mateixa:  

 

“Ho veuen com un desafiament... sinó́ no entenc com algú́ s’hauria de sentir 

ofès per una altra persona (...) jo no entenc quin és el problema que tenen..” 

(Dona, Bisexual, 20 anys) 

En relació a la presència de les actituds homòfobes i transfòbiques, dels discursos 

dels entrevistats se’n deriva una mateixa tendència envers a la percepció d’una 

major presència de les actituds transfòbiques:  

“Yo creo que homofóbia queda poca, pero que de transfobia queda mucha... 

y lo he comprobado.. en sitios de trabajo... cuando entro a dejar currículos 

(...), pero la gente lo nota.. y mi currículos esta en femenino... (...) no, nunca 

llaman... (...) un gay si es un gay y ya esta... pero un transexual...” (Dona, 

Trans, 33 anys)  
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Tot i això, els entrevistats esmenten l’existència també, d’actituds de caire 

homòfob:  

“Muchísimo... demasiado...vale que si, que parece que últimamente esta todo 

como mas aceptado (...) pero si que es verdad que sigue habiendo mucha, 

homofobia... mucha (...) solo tengo que darme un paseo con un chico 

agarrado de la mano....” (Home, Gai, 22 anys) 

“Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no había 

homofóbia porque a mi nadie me veía por la calle con mi chica sabes? (...)  y 

luego cuando nos dábamos la mano y pasaban los insultos... los gritos... las 

miradas... (...)”  (Dona, Lesbiana, 18 anys)  

Dels discursos dels entrevistats, se’n pot extreure la semblant relació existent 

entre els estereotips associats a les persones LGTB amb les actituds que 

poden ser identificades com homòfobes i transfòbiques. En el discurs de les 

dones trans entrevistades sorgeixen similituds en relació a la presència 

d’estereotips:  

 “(...) es como si mis capacidades les limitaran a mi sexo, es una mujer pero 

tiene pene, nunca será una mujer y aunque te operes... es una mujer 

transexual...” (Dona, Trans, 33 anys) 

 “(...) gente que ve que yo soy transexual y me dicen que no lo parezco y dices: 

'¿porque lo tengo que parecer?'.” (Dona, Trans, 29 anys)  

També, del discurs se’n deriva la influència d’aquests en les actituds 

identificades com homòfobes i transfòbiques:  

“(...) i el tio per insultar-nos... de totes les paraules que hi ha... feia servir... 

maricones, maricones... com qüestionant que érem una merdeta...” (Home, 

Trans, 22 anys) 

“Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. Que si, que 

en el trabajo pues... por las pintas, ósea, si tienes más pluma supongo que 

tienes más problema...” (Home, Gay, 22 anys) 
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5.2 Orientació Sexual, Identitat de Gènere i Por a ser victimitzat 

 

El segon dels objectius envers el qual gira la present investigació es centra en 

identificar la forma en la qual es troba relacionada la por a ser víctimes de les 

persones LGTB amb les actituds homofòbiques i transfòbiques que perceben o 

pateixen envers ells. 

 

a) Por a ser victimitzat i gènere de la persona  

 

Seguint Tiby (2001) i en referència a la paradoxa de la por al delicte, en relació als 

discursos dels entrevistats homes, se’n pot extreure que el discurs varia envers a 

l’orientació sexual o la identitat de gènere. Pel que fa a l’expressió de l’orientació 

sexual per por a ser victimitzat dels discursos dels homes se’n pot evidenciar la 

influència d’aquest en mostrar-se obertament:  

 

 “(...) tot depèn de amb qui et relacionis... per exemple jo en el meu equip, no 

puc dir que soc bisexual perquè llavors les bromes serien èpiques saps?” 

(Home, Bisexual, 25 anys) 

 “Sí (...) porque a ver... al haber pasado un poco de acoso en el instituto... es 

lo que decimos... eso siempre te marca, entonces es un poco que siempre vas 

con ese miedo... pero...” (Home, Gay, 22 anys) 

Per altre banda, la percepció envers la por canvia segons la identitat de gènere de la 

persona entrevistada:  

 “...llamale inconciencia... mai he tingut... potser no soc conscient... si que 

esperes que parlin o que fessin comentaris... però ser assetjat... mai m’he 

considerat que estic en risc a això... desprès veus coses... pallisses i dius ostia 

realment si que... però Bueno... com totes les altres coses... hi ha atracats 

constantment... (...) sóc conscient que hi ha coses que passen no? Però suposo 

que depèn del context i de l’entorn on et moguis...” (Home, Trans, 22 anys) 
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En relació als discursos de les entrevistades dones, se’n pot extreure que el discurs 

també varia, però en menor mesura, envers a l’orientació sexual o la identitat de 

gènere. En aquest sentit, no s’identifiquen diferències en les percepcions de les 

dones entrevistades, expressant una similitud envers la por segons l’orientació 

sexual i la identitat de gènere. Pel que fa a l’expressió de l’orientació sexual per por 

a ser victimitzades una de les entrevistades apunta:   

 

“[...] No quería... quería estar con ella... pero creía que si fuera un chico 

seria mejor... (...) me daba miedo pensar... es que si vuelve a pasar... pensaba 

que seguiría tomándomelo igual siempre (...) lo pasaba muy mal... es algo que 

no le deseo a nadie vivir, la verdad” (Dona, Lesbiana, 18 anys)  

Per altre banda, la percepció envers la por en el discurs segons la identitat de gènere 

de la persona entrevistada, s’expressa una percepció de por:   

“Si .... o burlada.. porque la gente no lo entiende... no se me ha pasado que 

estando yendo normal vestida de hombre y las tratan en masculino (...) no 

salgo... salgo si es absolutamente necesario... (...) no me muevo por el 

barrio... (...) se que es un barrio muy alternativo...que hay un ambiente muy 

juvenil... pero yo evito los sitios donde hay mucha gente... evito las plazas y 

especialmente si esa gente es joven...” (Dona, Trans, 33 anys) 

“Sí en el barrio sí, sí que he sentido miedo a veces, más que nada porque es 

un barrio (...) que son pues muy cerrados de mente, muy machistas y tal y a 

veces sí que me ha dado un poco de reparo por que alguna vez que me he ido 

a casa de una amiga y he vuelto tarde pues alguno me ha seguido hasta casa 

o lo que fuera (...)” (Dona, Trans, 25 anys)  

 

 

També s’ha identificat en el discurs la influència de l’experiència indirecte de 

victimització així com també la experiència a través dels Medis de 
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Comunicació. En relació a la primera, dels discursos se’n extreu la influència 

de la mateixa en la por a esdevenir víctimes:   

 “Si... yo los he visto hacia otras personas y alguno hacia mi... pero he visto 

realmente comentarios muy fuertes a amigos... de carácter homófobo y de 

carácter transfóbico...” (Dona, Bisexual, 18 anys)  

 “(...) jo crec que no ho he evitat per por a una agressió real... (...) però potser 

si entres a treballar a segons quin lloc, potser ho amagaria perquè si que a 

vegades hi ha agressions...” (Dona, Lesbiana, 30 anys)  

 “(...) me sabe muy mal... yo he escuchado sobretodo que lo dicen hombres... 

y muchas veces se lo dicen a los hombres trans (...)” (Dona, Trans, 29 anys) 

També dels mateixos discursos se’n evidencia la influència dels Medis de 

Comunicació en la percepció de por:  

 “(...) he vist les noticies, he parlat amb molta gent i m’ha explicat moltes 

coses i he flipat (...)” (Home, Trans, 19 anys) 

“...por internet siempre ves noticias de...pues que han matado a un 

homosexual o que han matado a una transexual o agresiones y tal (...)” 

(Dona, Trans, 25 anys)  

Ha través dels discursos, també cal fer menció a les conductes d’evitació per 

por a la victimització:  

“No quiero llamar la atención... no quiero que la gente se fije, que me señalen, 

no quiero ser atacada... infinidades de cosas...” (Dona, Trans, 33 anys) 

“Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo pues... sales 

a la calle y... y sales, pues de machote sabes?. Del palo... de superhetero, 

no?” (Home, Gay, 22 anys)  
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b) Visibilitat i  percepció de risc de ser victimitzat  

 

Segons la literatura, la visibilitat és un element que es troba present en la 

victimització per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, així doncs, dels 

discursos se’n extreu la importància d’aquesta així com la influència en la percepció 

del risc d’esdevenir víctima:   

 

“Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no había 

homofóbia porque a mi nadie me veía por la calle con mi chica ¿sabes? Y 

pensaba que no era para tanto... y luego cuando nos dábamos la mano y 

pasaban los insultos... los gritos... las miradas... que te preguntan cosas...” 

(Dona, Lesbiana, 18 anys)  

“si, la veritat es que durant la teva vida, es com ara m’he de fer visible i més 

quan estàs en una associació per a la visibilitat i tal... però hi ha vegades que 

si... que potser, clar... no ho se...si estigués amb un home potser frenaria tant 

(...) És un problema de la visibilitat (...) a les dones els hi costa molt més 

visibilitat-se que als homes gais (...) (Dona, Lesbiana, 30 anys)  

“Me pongo muy nerviosa, me da mucho miedo, pero intento demostrar que 

no me asusta... pero me afecta bastante y es lo que te digo... intento 

invisibilizarme lo que más pueda (...) hay un tema que se toca mucho en el 

amiente transexual y es el que se ha de visibilizar... (...) yo soy activista hasta 

cierto punto (...) pero no es mi caso, yo no me siento cómoda... porque yo he 

escuchado que han agredido a personas... si todo se quedara en insultos...” 

(Dona, Trans, 33 anys) 

 

En el discurs anterior, l’entrevistada fa referència a l’experiència indirecte de 

victimització i la relaciona amb la visibilitat. En relació a les persones 

transsexuals, aquesta visibilitat s’evidencia en que no són identificades com 

a transsexuals una vegada fet el canvi:  

 

“(...) ara com que tampoc hi ha la necessitat... passo totalment desapercebut 

d’alguna manera... no ho dic (...) quan surts de l’armari assumeixes uns 
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riscos... és trist però et surt més a compte dir, mira, prefereixo que no ho 

sàpiguen... preguntes, comentaris (...)” (Home, Trans, 22 anys) 

“Yo personalmente ahora no tengo problemas antes a lo mejor, antes del 

cambio sí. Ahora ya... no sé si es porque no lo notan o paso desapercibida 

pero no..” (Dona, Trans, 29 anys)  

c) Percepció de vulnerabilitat i Estudis  

 

Per últim, com s’ha esmentat anteriorment, la vulnerabilitat, pot trobar-se 

relacionada amb variables personals, entre les mateixes podem trobar-hi la ètnia 

així com les la  classe social (Medina, 2003).  

En relació als discursos, cal mencionar que la percepció dels entrevistats que 

es troben cursant o que han cursat estudis universitaris sembla apuntar envers a la 

no identificació com a vulnerables en relació a la seva orientació o identitat:  

 

 “... pero aunque sea familiar es como que (...) a ver yo voy con las pintas casi 

siempre y nadie me mira raro y no se... se esta muy a gusto aquí” (Home, 

Gay, 20 anys)  

 “(...) ho saben... cap problema... (...) he tingut moltíssima sort... (...) potser 

som nosaltres que tenim una por increïble... però després la gent ho accepta 

i ja esta...” (Home, Trans, 22 anys)  

En relació a la cita anterior, cal esmentar la importància de la percepció social 

de transfòbia, així doncs, aquesta percepció pot trobar-se condicionada per 

les experiències indirectes de victimització.  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el sentiment de vulnerabilitat 

també és troba associat a altres variables com poden ser l’ètnia:   

 

“ (...) no se, es una sensación el hecho de estar sola de no tener familia... yo 

soy Colombiana, llevo nuevo años aquí... eso también como que te hace 

vulnerable (...)” (Dona, Trans, 33 anys)  
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6. CONCLUSIONS  

 

Amb la present investigació s’ha pretès establir una aproximació a la percepció de 

la victimització així com de la por a aquesta per part de les persones LGTB. A 

través d’una perspectiva de gènere s’ha aproximat a la rellevància de la percepció 

envers les actituds homòfobes i transfòbiques per part d’aquest col·lectiu i la 

interacció de les mateixes en la victimització i la por.  

A través d’entrevistes, s’ha pretès obtenir informació a partir dels discursos de 

les persones LGTB; s’ha volgut aprofundir en les seves valoracions i percepcions 

envers el fenomen. Finalment, s’ha relacionat els seus discursos amb les hipòtesis 

proposades.  

En aquest sentit, s’ha volgut aportar informació envers aquesta realitat per 

tal de poder establir una conscienciació sobre la mateixa, així com envers als 

diferents passos que fan falta fer per tal d’arribar a la igualtat tant social com real 

de les persones LGTB.  

S’ha volgut anar més enllà a través de l’àmbit criminològic, considerant 

l’estudi de les minories sexuals com un eix rellevant en la mateixa disciplina, degut 

a l’interès de la criminologia envers a temàtiques com el gènere i les minories 

ètniques.  

 

6.1 Discussió dels resultats i possibles línies d’investigació futures  

 
Les conclusions que s’extreuen a nivell comparatiu de la present investigació s’han 

elaborat amb una mostra molt limitada, així doncs, aquestes es presenten com un 

exercici analític envers l’objecte d’estudi, ja que no permeten generalitzar atès que 

no s’ha assolit la saturació informativa.  

En relació a (H1) les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals 

perceben que són victimitzades en diferents àmbits de la seva vida per raó 

d’orientació sexual o identitat de gènere. Els resultats confirmen aquesta hipòtesis 

amb consideracions envers els discursos referents a l’àmbit universitari. 

Cal mencionar que dels discursos de les persones entrevistades se’n n’extreu 

que aquestes identifiquen la victimització en diferents àmbits de la seva vida però 

les experiències dels mateixos varien considerablement.  
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Pel que fa a l’àmbit acadèmic s’han apuntat diferències envers al tipus de 

context, així doncs, dels discursos se’n n’extreu que els entrevistats perceben que 

la victimització es menor en l’àmbit universitari.  

Cal apuntar la importància de la reacció envers aquesta victimització i 

discriminació i la relació de la mateixa amb la identificació de les actituds 

homòfobes i transfòbiques. Aquesta identificació pot trobar-se relacionada amb el 

fet d’un major coneixement envers aquestes conductes en el context universitari.  

També envers la reacció, fent que els entrevistats que relativitzen els fets no 

acabin d’identificar la conducta de manera més clara, envers aquells que 

argumenten les conseqüències negatives que aquell fet els hi va poder causar.  

La (H2), dels discursos dels entrevistats es despendrà la dificultat 

d’identificació d’actituds homòfobes i transfòbiques com a delictes concrets, queda 

parcialment confirmada.  

Les percepcions dels entrevistats varien segons l’acte del qual en són 

destinataris; dels discursos dels mateixos se’n desprèn que, tot i que apunten els 

actes dels quals han sigut receptors, no els identifiquen com una victimització i per 

tant no es senten victimitzats.  

En el cas dels entrevistats que participen en el moviment associatiu la 

hipòtesis queda refutada. En aquest sentit, els entrevistats identifiquen les actituds 

homòfobes i transfòbiques com a delictes concrets en comparació als entrevistats 

que no participen en el moviment associatiu. En relació a lo exposat per Waldner i 

Berg (citat per Stotzer, 2014), aquesta major identificació de les conductes, podria 

explicar la major victimització envers les persones que participen en associacions, 

degut que les altres persones fan una identificació tant clara.   

Cal prestar atenció a les percepcions dels entrevistats envers a una major 

presència d’actituds homo i transfòbiques en la societat, així doncs, per una banda 

s’identifiquen un seguit de actituds com presents, però relació a la pròpia 

victimització sembla que existeix una dificultat en identificar-les.   
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En relació al segon dels objectius d’aquesta investigació, i a les hipòtesis 

del mateix, cal esmentar:   

La (H3), existeixen variacions envers la por a esdevenir víctima per raó 

d’orientació sexual segons el gènere amb el qual la persona es troba identificada; 

aquesta queda confirmada a través dels resultats obtinguts: existeixen variacions 

envers la por a esdevenir víctima segons el gènere amb el qual la persona es troba 

identificada. Segons els discursos dels entrevistats les diferències recauen en els 

entrevistats trans i els entrevistats amb orientacions sexuals no normatives.  

En els entrevistats gais i bisexuals homes s’identifica una percepció de por 

a esdevenir víctimes que té relació amb la visualització de la seva orientació. Les 

dones lesbianes i bisexuals, aquesta percepció es troba identificada i en major 

mesura relacionada amb les experiències de victimització passades. Per tant, la 

hipòtesis H3.1 no pot ser confirmada o refutada.  

Per altre banda, aquesta por no es troba en els discursos referents als homes 

transsexuals. En relació a les dones transsexuals, aquesta diferència entre 

l’orientació sexual i la identitat de gènere queda més difuminada que en el cas dels 

homes, així doncs, dels discursos de les entrevistades se’n deriva la por a esdevenir 

víctimes d’actes relacionats amb la seva identitat de gènere. Així doncs, i seguint 

la literatura al respecte, la hipòtesis H3.2 queda confirmada.  

En relació a la (H4), la por a esdevenir víctimes per raó d’orientació sexual 

i identitat de gènere es troba condicionada per la percepció de la persona de 

l’homofòbia i la transfòbia existent en la societat.  

Aquesta hipòtesis queda confirmada a partir dels discursos dels entrevistats 

es pot extreure que l’experiència de victimització indirecte així com l’experiència 

de victimització indirecte a partir dels Medis de Comunicació sembla tenir 

influència en els discursos referents a la por a esdevenir víctimes d’aquests tipus de 

delictes.  

Pel que fa referència a la (H5), la major visibilitat en els entrevistats de 

l’orientació sexual i la identitat de gènere es trobarà relacionada amb la percepció 

del risc de ser victimitzat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.  

Cal esmentar que aquesta queda confirmada. A partir dels discursos dels 

entrevistats s’obté que la visibilització de l’orientació així com de la identitat es 
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troba relacionada amb la pròpia percepció de risc de ser victimitzat. En aquest 

sentit, s’estableix la visibilització com a element relacionat amb la victimització. 

Dels discursos se’n extreu l’actuació a través de la no visibilització de l’orientació  

i la identitat per tal d’evitar certes situacions així com l’exposició a les mateixes.  

Per últim, pel que fa a la (H6), del discurs dels entrevistats se’n derivaran 

diferències envers a la percepció de vulnerabilitat segons l’existència o no d’estudis 

dels mateixos. Els entrevistats amb nivells educatius més baixos presentaran més 

por a esdevenir víctimes.  

No pot ser refutada o confirmada. Els discursos de les persones que es 

troben cursant o han cursat estudis universitaris semblen apuntar envers una menor 

percepció de vulnerabilitat, tot i així i degut a la relació d’aquests sentiment amb 

altres variables, a través d’altres discursos s’ha pogut establir aquests factors que 

també es poden trobar relacionats. Una de les entrevistades apunta també a factors 

com l’ètnia o la manca de suport familiar per establir aquesta percepció de 

vulnerabilitat.  

 

Els resultats obtinguts en la present investigació mostren la importància de 

la contextualització de les violències per raó d’orientació sexual així com identitat 

de gènere en les investigacions sobre victimització i por a aquesta. En aquest sentit, 

com s’ha presentat, l’existència d’aquestes violències pot tenir influència en les 

experiències així com en les percepcions de les persones LGTB. També s’ha de 

prestar atenció en com aquestes violències son concebudes i operen dins dels 

mecanismes i com a factors influents en la por al delicte per part d’aquestes 

persones.  

També s’ha de posar  de manifest la dificultat de diferenciació envers les 

actituds de discriminació de les formes més explícites de violència i com aquesta 

mateixa interacció es troba present en les experiències de por de les persones 

LGTB.  

Així doncs, cal mencionar que la violència per raó d’orientació sexual o 

identitat de gènere, no pot conceptualitzar-se de manera desvinculada del context 

de poder en què té lloc, i de com aquestes expressions no hegemòniques de 
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sexualitat i identitat poden trobar-se violentades de diverses formes, guardant entre 

elles la mateixa base de rebuig.  

Les percepcions de les persones LGTB envers a la victimització així com 

envers a la por a la mateixa, mostren la necessitat de la inclusió de les variables 

d’orientació sexual i identitat de gènere en les diverses enquestes de victimització 

així com de inseguretat ciutadana també per poder explorar el fenomen de manera 

quantitativa i extreure correlacions entre les mateixes.  

 

6.2 Limitacions de la investigació  
 

S’ha d’apreciar que no s’ha realitzat una saturació socioestructural per la 

impossibilitat d’arribar a la realització del nombre d’entrevistes òptimes. Així 

doncs, no s’ha aconseguit arribar a la mostra ideal que hagués permès una extensa 

comparació de discursos. Així mateix, per qüestions d’extensió tampoc s’ha pogut 

realitzar un anàlisi profund dels discursos dels entrevistats, havent de prioritzar les 

qüestions sorgides i deixar d’abordar altres elements que hagués sigut interesant 

plantejar.  

 També s’ha de mencionar que l’edat dels entrevistats no s’ha establert com 

una variable a tenir en compte alhora del mostreig, aquesta decisió pot suposar una 

limitació envers les especificitats dels discursos de les persones en una edat més 

avançada envers als entrevistats joves; així doncs, l’edat pot ser una variable la qual 

pot influir en les experiències que aquestes persones puguin haver viscut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES  

 

Baratta, A. (1986). Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. México: 

Siglo XXI Editores Argentina, Ed., & Á. Búnster, Trad. 

 

Bernard, T. J., Snipes, J. B., i Gerould, A. L. (2010). Vold’s theoretical criminology. 

New York, NY: Oxford University Press. 

 

Cohen, L. E., i Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine 

activity approach. American sociological review, 588-608. 

 

Coll-Planas, G. (2009). Regenerar la perspectiva de gènere. Barcelona societat, 17, 

162-169. 

 

Coll-Planas, G., Bustamante, G., i Missé, M. (2009). Transitant per les fronteres 

del gènere: Estratègies, trajectòries i aportacions de joves lesbianes, gais i trans. 

Barcelona: Observatori Català de la Joventut.  

 

Ferraro, K. (1995). Fear of Crime. Interpreting Victimization Risk. Albany, NY: 

State University of New York Press.   

 

FRA – Fundamental Rights Agency (2009). Homophobia and Discrimination on 

Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States: Part II – The Social 

Situation. Viena: European Union Agency for Fundamental Rights. 

 

Fuller, N. (2008). La perspectiva de género y la criminología: una relación 

prolífica. Tabula Rasa, (8), 97-110. 

 

Garofalo, J., i Martin, S. E. (1993). Bias-motivated crimes: Their characteristics 

and the law enforcement response. Center for the Study of Crime, Delinquency, 

and Corrections. Southern Illinois University at Carbondale. 

 



 49 

Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). (2010). GLAAD media 

reference guide, 8th edn. Consultat el 20 de Març del 2016: 

http://www.glaad.org/reference/transgender  

 

Guitart, A.  (2007). Hacia una ciudad no sexista: algunas reflexiones a partir de la 

geografía humana feminista para la planeación del espacio urbano. Territorios, 

(16), 11-28. 

 

Gusmano, B. (2008). Coming out or not? How nonheterosexual people manage 

their sexual identity at work. Journal of Workplace Rights, 13(4), 473-496.  

 

Hale, C. (1996). Fear of Crime: A Review of the Literature. International Review 

of Victimology, 4, 79-150. 

 

Human Rights Campaign (2013). HRC’s glossary of terms. Consultat el 20 de Març 

del 2016: http://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms 

 

Kuehnle, K., & Sullivan, A. (2001). Patterns of Anti-Gay Violence An Analysis of 

Incident Characteristics and Victim Reporting. Journal of Interpersonal 

Violence, 16(9), 928-943. 

 

Logan, L. S. (2013). Fear of Violence and Street Harassment: Accountability at the 

intersections. Kansas State University: Doctoral Dissertation.  

 

Medina, J., (2003). Inseguridad Ciudadana, Miedo al Delito y Policía en España. 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-03. Recuperat el 29 de 

Febrer: http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-03.pdf  

 
Messerschmidt, J. (1997). Crime as structured action: Gender, race, class, and 

crime in the making. Sage Publications. 

Meyer, D., i Grollman, E. A. (2014). Sexual orientation and fear at night: gender 

differences among sexual minorities and heterosexuals. Journal of 

homosexuality, 61(4), 453-470. 



 50 

 

Morillas Fernández, D., Patró Hernández, R., i Aguilar Cárceles, M. (2014). 

Victimología: Un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización. Madrid: 

Dykinson.  

 

Observatori Contra l’Homofòbia (2015). L’Estat de la LGTBIFòbia a Catalunya 

2015. Barcelona: Supervisat per Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat de: 

http://www.talcomsom.org/2016/05/04/lestat-de-lhomofobia-a-catalunya-2015/ 

 

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)/The Office for 

Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2009) Preventing and 

Responding to Hate Crimes: A Resource Guide for NGOs in the OSCE Region.  

Warsaw, Poland: OSCE/ODIHR.   

 

Peterson, D., i R. Panfil, V. (2014). Handbook of LGTB Communities, Crime, and 

Justice. (D. Peterson, & V. R. Panfil , Ed.) New York: Springer. 

 
Platero, R. (2012) Introducción. La interseccionalidad como herramienta de 

estudio de la sexualidad. En: R.(L.) Platero, ed. Intersecciones: cuerpos y 

sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra, 15-72.  

 
Serrano, A., i Vázquez, C., (2007). Tendencias de la criminalidad, percepción 

social de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea. Madrid: 

Edisofer.  

 

Smith, W. R., Torstensson, M., i Johansson, K. (2001). Perceived risk and fear of 

crime: Gender differences in contextual sensitivity. International Review of 

Victimology, 8(2), 159-181. 

 

Stotzer, R. L. (2014). Bias crimes based on sexual orientation and gender identity: 

Global prevalence, impacts, and causes. In Handbook of LGBT communities, 

crime, and justice (pp. 45-64). Springer New York. 

 



 51 

Takács, J. (2006). Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender 

(LGTB) people in Europe. Bruselas: ILGA-Europe & IGLYO. 

 

Tiby, E. (2001). Victimization and fear among lesbians and gay men in 

Stockholm. International Review of Victimology, 8(2), 217-243. 

 

Vozmediano, L, i San Juan, C. (2006) Empleo de sistemas de información 

geográfica en el estudio del miedo al delito. Revista Española de Investigación 

Criminológica. 2-4.  

 

Vozmediano, L. (2010) Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 

nº4, Recuperat el 29 de febrer: 

http://www.ehu.es/p200content/es/contenidos/informacion/eguzkilore_24/es_eguz

ki24/adjuntos/14-VOZMEDIANO.pdf 

 

Walklate, S. (2004). Gender, Crime and Criminal Justice. London: Willan 

Publishing. 

 

Warr, M., (2000). El miedo al delito en los Estados Unidos: líneas para la 

investigación y la formulación de políticas. A Barberet, R. i Barquín, J., Justicia 

Penal Siglo XXI, una selecció de Criminal Justice, Recuperat el 29 de febrer: 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/213798_spanish/213798_spanish 

.pdf?q=siglo#page=190 

 

Woods, J. B. (2014). Queering criminology: An overview of the state of the field. 

In D. Peterson & V. Panfil (Eds.), The Handbook of LGBT Communities, Crime, 

and Justice. New York: Springer.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 



 53 

 
ANNEX 1. Transcripció de l’Entrevista de Gerard Coll-Planas   

 

Gerard Coll-Planes és doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de 

Barcelona i professor de la Universitat de Vic en la qual dirigeix el Centre d’Estudis 

Interdisciplinaris de Gènere. Entre les seves publicacions podem trobar els llibres 

Dibuixant el gènere (2013), La carne y la metáfora. Una reflexión sobre el cuerpo 

en la teoría queer (2012) i La voluntad y el deseo. La construcción social del género 

y la sexualidad (2010). També ha estat el coordinador acadèmic del projecte Contra 

l’homofòbia, Eines per a les administracions locals, cofinançat per la Direcció 

General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea (2010-2011).  

 

1. Actualment s’estan visualitzant problemàtiques així com col·lectius que 

fins ara no s’havien mostrat o no se’ls hi havia prestat l’atenció per part de 

la societat que requerien. En aquest sentit, a quines problemàtiques es troben 

sotmeses les persones LGTB?  

 

Clar dit així, aquí podria tenir molta estona, és a dir... primer hauríem de distingir 

entre LGTB i a més a més hauríem de tenir en compte com es creua amb altres 

variables no? Per tant com... classe social, origen, diversitat funcional tot això per 

tant, jo crec en aquí un debat que jo crec que pots aportar i que es interessant es 

aquest tema precisament de la interseccionalitat no? De fins a quin punt no podem 

entendre el tema LGTB en abstracte sinó que l’hem de veure creuadament no? I 

per tant un problema que tindrà una persona trans que tingui nacionalitat i que per 

tant pugui fer el procés de canvi en home en cas de que vulgui fer-lo i això no 

l’exposarà i per tant la pot alliberar de certa transfòbia per exemple, que una 

persona trans que no tingui la nacionalitat i per tant no pugui fer aquest canvi 

encara que vulgui o no tingui el mateix accés a tractaments... Per tant si vols 

abordem subgrups més concrets (...)  però sobretot dir-te això és a dir que col·lectiu 

LGTB és un constructe ... és un constructe i per tant funciona pel que funciona, 

identifica un cert col·lectiu però a la vegada és extremadament divers de dintre i a 

més a més posa èmfasi en orientació sexual i identitat de gènere que en el fons no 

es poden entendre aïlladament de la resta d’eixos de la estructura social. Clar 
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llavors aquí podríem parlar de gent gran, podríem parlar d’immigrants, podríem 

parlar de demandants de refugi, de demanda d’adolescents...  

 

2. La discriminació contempla diversos eixos i diversos àmbits en els quals pot 

ser perpetrada, en que es diferència la discriminació de la victimització de 

les persones LGTB, de quina manera es troben relacionades?  La 

discriminació és una forma de victimització de les persones lesbianes, 

trans... o s’ha de concebre de manera separada?  

 

La discriminació i la victimització? clar és que no se quin concepte has agafat de 

victimització, és a dir, la homofòbia i la transfobia tenen diferents... com 

dimensions una pot ser la falta de reconeixement, la falta de representació... no? 

aspectes més simbòlics, altres poden ser diferents tipus de violència, 

l’heterosexisme que és una certa forma de discriminació però en el fons és per que 

estàs creant un marc on pressuposes l’heterosexualitat i per tant estàs com negant 

aquesta part... per tant caldria treballar bé aquests conceptes  per veure com estàs 

acotant, primer com defineixes homofòbia, com defineixes transfobia i com 

defineixes heteronormativitat, discriminació... (...).  

 

3. Sobre això, i relacionat amb lo que m’has dit abans de diferents col·lectius 

que hi ha dins del concepte LGTB, quines es podrien considerar més 

discriminats o que es poden considerar més vulnerables?  

 

D’una banda tota la part de menors, tant menors amb un gènere no normatiu 

s’acabin identificant com a trans o no, per tant aquest sector no té la majoria d’edat 

legal te una sèrie de problemàtiques concretes com la falta de reconeixement de la 

identitat en el cas de que vulguin transitar, a vegades la falta de recolzament de 

pares i mares en el seu procés i molt clarament també tota la part d’assetjament 

escolar, xarxes i tot això que cal tenir en compte que és un tipus de violència que 

jo crec que té una diferencia respecte l’altre que és la voluntat de negar-la, és a 

dir, si tu tens uns trets racials, entenent raça com a construcció, no blancs és 

evident que ets subjecte a discriminació per tant es propi que la teva família a més 



 55 

a més ho comparteixi per tant pugui estar més pendent, la professora pugui estar 

més pendent... si tens, si surts de la norma corporal, si tens diversitat funcional, 

diguem coses com evidents que fan que es puguin activar determinades alarmes. 

En el cas del tema LGTB, de l’homofòbia i la transfobia, el que passa és que la 

persona sola, és a dir, l’últim que vol es que se sàpiga i per tant denunciar 

l’assetjament és una forma de reconeixeu-ho que és l’últim que vol i per tant no vol 

comentar-ho al pares, a les mares, als companys, al professorat... i per tant és un 

tipus de discriminació que es nodreix molt de la voluntat de ser invisible i per tant 

aquí tenim una problemàtica concreta  

La gent gran LGTB seria un altre col·lectiu que ha passat per tot un procés de 

franquisme, repressió...etc. I ara es troba en un context on generacionalment hi ha 

més rebuig aquests temes i per tant el tema de si han de tornar com al armari quan 

van a la residencia (...).  

Després les persones trans clarament especialment les dones trans en relació a 

l’àmbit laboral i per tant el tema d’inserció laboral de les dones trans continua 

sent un tema complicat, més encara si son immigrants i més si es dediquen al treball 

sexual que llavors aquí s’afegeix la problemàtica de l’estigmatització del treball 

sexual, la falta de regulació...  

Llavors hi ha tota la part de persones intersexuals que directament com estem en 

una societat molt binaria directament ens costa d’imaginar-les per tant hi ha un 

tema de negació de la seva realitat molt bestia, molt estigma i és un tema molt 

construït medicament i per tant el marc des dels que es construeixen i des del qual 

son construïdes és des de l’òptica de persones amb problemes de salut... 

 

4. En l’apartat del llibre blanc europeu desenvolupat en el marc del projecte 

AHEAD, en el qual es tracten de manera general les actituds envers les 

persones LGTB, es fa menció a les diferents variables que poden tenir 

influència en les actituds envers la homosexualitat, així doncs s’afirma que 

les persones que son més joves mostren actituds més tolerants envers 

l’homosexualitat. Això es compleix en els contextos educatius com col·legis 

o universitats?  
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Ara no recordo ben bé on ho dèiem, el que passa amb aquell text és que no és 

un text de recerca pròpiament i que era un text en el marc d’un projecte 

Europeu on havíem de sintetitzar molt, és a dir, és com una primera 

aproximació i a més a més que tenia que tenir sentit en el marc de tota Europa 

cosa que és impossible per tant hi ha altres llocs on potser hem filat més prim... 

No sabria dir-te si estic d’acord amb aquesta afirmació encara que l’hagi fet 

jo. Hi ha un moment especialment en l’adolescència on precisament la 

masculinitat especialment es construeix en oposició a l’altre feminitzat i per 

tant en contraposició la feminitat i el que es considera home feminitzat que es 

el titllat com a gai i “marica” per tant a l’adolescència és un dels moments més 

complicats perquè la masculinitat es construeix a partir de reafirma en contra 

de especialment dels nois que es consideren efeminats o gais  no?Per tant no et 

diria que és un moment més... llavors en la universitat es un altre període i a 

més a més hi ha com tot un tema de filtre i de classe social que canvia i per tant 

segurament no que n’hi ha menys homofòbia però segurament hi ha formes més 

sofisticades i menys evidents d’homofòbia per tant jo suposo que és un col·lectiu 

que esta més acostumat a controlar i no expressar de forma oberta aquests 

temes que no ho fa tant evident.  

 

5. En l’article Regenerar la perspectiva de gènere, poses de manifest 

l’amplitud del concepte de violència de gènere a formes de violència com 

l’homofòbia i la transfòbia. En el curs del meu grau, s’ha donat àmpliament 

la perspectiva de gènere així com la violència de gènere, els estereotips i les 

formes de discriminació, però no s’ha tractat altres formes de violència que, 

com tu esmentes, guarden la mateixa base del gènere. De quina manera 

s’haurien d’enfocar el tractament de les realitats de les persones LGTB dins 

dels estudis de gènere?  

 

A vera aquí hi ha un debat, hi ha una perspectiva segons la qual que és com la del 

marc de feminisme més tradicional (no se si és la etiqueta) que ha conceptualitzat 

la violència de gènere com la forma dominant que s’entén ara, la violència que 

reben les dones per part de les seves parelles o ex-parelles homes. Aquí desprès hi 
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ha tota una gent dins del feminisme i dins del moviment LGTB etc... que el que 

planteja és que hem d’ampliar el marc i parlar de violències de gènere i entendre 

com totes aquelles que tenen la reproducció del gènere com a motiu principal i per 

tant això incorporaria la violència contra les dones, incorporaria l’homofòbia, la 

transfobia, etc. per tant d’una banda hi ha aquesta proposta teòrica d’altre banda 

des de part del feminisme també hi ha una certa por a dir: “Ep! A vera si ara ho 

anem ajuntar tot, anem a desdibuixar problemàtiques que son molt concretes i que 

acaben amb la vida de moltes dones”. No se com s’ha de resoldre, és a dir, jo crec 

que conceptualment és interessant analitzar-ho en conjunt el fenomen i veure les 

relaciones però que no hem de perdre de vista les especificats per que sinó si que 

hi hauria el risc d’acabar desdibuixant, és a dir, a mi no em sembla malament no 

les lleis concretes que n’hi han ara que crec que tenen els seus problemes però que 

hi hagin mesures i institucions especifiques pel tema de maltractament contra les 

dones i que hi puguin haver mesures especifiques pel tema de bullying però es que 

el bullying a les aules no el podem entendre des-conjuntadament de tota la 

violència que s’activa contra les noies que no son prou femenines no? Per tant hi 

han coses que s’han de treballar juntes com la intervenció a les escoles que no té 

sentit que treballem per separat, la misogínia, l’androcentrisme, la 

heteronormativitat i l’homofòbia per que a la practica es donen juntes i altres 

aspectes que potser si que val la pena que mantinguem intervencions separades en 

un marc en las que les puguem entendre. 

 

6. La Criminologia es un ciència multi-disciplinar la qual enfoca el fenomen 

de la delinqüència la prevenció d’aquesta, el tractament dels delinqüents 

així com de les víctimes. En diverses disciplines acadèmiques en aquest cas 

la Criminologia, la realitat de les persones LGTB s’ha trobat poc tractada i 

enfocada. En aquest sentit existeix una corrent de la Criminologia Crítica, 

la Queer Criminology, la qual posa de manifest aquesta mancança. Quina 

pot ser la rellevància de tractar la victimització LGTB en aquesta disciplina 

criminològica?  
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(...)  El problema que tenim sempre amb aquests temes també és la diferència 

entre... jo crec que la teoria Queer ens aporta unes reflexions teòriques que a 

vegades son difícils de concretar en el terreny i en la intervenció.  

 

- És una mica la critica de la teoria Queer no? 

 

Si, és a dir, clar a mi m’ha de construir les categories...i clar construir homofòbia 

i gai i no se que i no se quantos i llavors a vegades ens deixa una mica desarmats 

en... D’acord, però ara que fem? Com intervenim per evitar, per prevenir o per 

establir penes quan s’han comés delictes i per tant jo crec que... no se com ho resolc 

per que no conec la criminologia Queer però s’ha de veure com es pot fer aquesta 

atenció vull dir crec que d’una banda es molt sa analitzar com es construeixen les 

categories, quins efectes tenen i no ser ingenus amb les categories i veure quina 

ideologia i quins valors comprenen i per tant crec que en això la teoria Queer pot 

fer una gran aportació però d’altra banda tota aquesta reflexió més teòrica mes 

abstracta no ens fa oblidar que hem d’intervenir en una realitat i que a vegades els 

conceptes no ens acaben de convèncer però que potser val la pena que 

intervinguem encara que no ens convencen del tot els conceptes per que sempre hi 

ha un benefici major que evitar patiment o agressions no? I per tant com juguem 

amb això per tant per mi mes que incorporar una perspectiva LGTB seria 

incorporar una perspectiva amplia de gènere en la línia que comentava abans de 

violència de gènere entendre que les persones som éssers creats en un marc de 

gènere que no només ens fa homes i dones sinó que també genera altres exclusions 

i discriminacions en la que incorporaríem la homofòbia, transfobia... 

 

7. Un dels àmbits d’estudi de la Criminologia es l’anomenat por al delicte, es 

a dir l’impacte que pot arribar a tenir la delinqüència sobre aquells que 

consideren que podrien ser victimitzats en un futur. L’estudi de la por al 

delicte s’ha vinculat a determinats factors personals. En aquest sentit, 

l’evidencia indica que les dones tenen més por a ser victimitzades que els 

homes encara que aquets són els més victimitzats. Les persones LGTB 
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poden experimentar una major por al delicte? Així com, també es podria 

introduir la por a la discriminació?  

 

Hem sembla molt rellevant crec que moltes vegades en casos d’homofòbia i 

transfobia hi ha com una por anticipada que és molt interessant per que d’una 

banda moltes vegades té més a veure amb una percepció, una por que amb una 

realitat i per tant des de persones trans que no poden sortir a lligar o que no poden 

no sé què per que en el cas de que lliguin, tal, després he de donar explicacions i 

tal, per tant ja no ho faig o ja no et dono la mà pel carrer per que m’agredirien i 

per tant bueno però... Ho estàs pressuposant o no? Et passa, no et passa? Quan 

passa és tan greu? No és tan greu? Com reacciones? Com no reacciones? Per tant 

aquí hi ha tot un terreny a explorar i per tant crec moltes vegades la por actua molt 

i ens mou molt, d’altra banda en com es narrativitza aquesta por crec que aquí 

tindríem elements molt interessants per entendre inclús dinàmiques de sexisme, 

racisme i classisme, és a dir, quina gent estem pressuposant que és més... que està 

més apunt diguem de discriminar-nos, no? És a dir, tenim el mite de que un barri 

amb més població d’origen magrebí ens rediran més, ens ha passat? No ens ha 

passat? Si no ens ha passat per que ho pensem? O temes de classe social és a dir 

quina gent pressuposem que ens deixem de donar la mà o que tenim més por si 

expressem això, llavors aquí pot haver un tema de realitat social de diferents grups 

que han viscut diferent i que òbviament els hi pot violentar més expressions no 

normatives però també hi ha una part dins del propi col·lectiu de com estem 

construint això i que estem pressuposant i per tant seria un fil molt interessant a 

analitzar...  

 

8. En l’estudi Transitant per les fronteres del gènere, s’esmenta que “Les 

reaccions envers la trans/homofòbia de diverses maneres en funció del grau 

d’autoacceptació. La reacció esta marcada per la interiorització de la 

trans/homofòbia”. Quin efecte pot arribar a tenir això en la victimització de 

la persona i els mecanismes per fer front a la mateixa?  
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(...) D’una banda efectivament hi han tot de factors socio-biogràfics podríem dir, 

que marquen molt en quin punt estàs a nivell d’apoderament, d’homofòbia 

interioritzada... i  que per tant això marca molt com anticipes la possible agressió 

i això ja fa que no surtis, no et donguis la mà, no... no sé què i marca molt la reacció 

no només la teva trajectòria sociobiogràfica deia ara, sinó també en el context on 

et mous segurament reacciones diferent en una festa al carrer molt alternativa on 

creus que pots tenir més recolzament que quan vas sol pel carrer, que quan estàs 

en un poble que en una ciutat per tant efectivament jo crec que és molt interessant 

analitzar tot els components socials que marquen com vivim i com reaccionem 

aquests elements.  

A part del que hem comentat hi ha un element que es el tema de la dimensió 

col·lectiva es molt diferent la experiència de construir-se com a gai, lesbiana o 

trans en solitari o sense comunitat que fer-ho en el marc d’unes xarxes on hi han 

associacions, recursos, coneixements de com intervenir per tant jo crec que es un 

element molt diferent que marca una diferència molt important a part dels altres 

que hem dit...  

 

9. En el teu llibre “La voluntat y El Deseo” en l’apartat homofòbia i transfòbia, 

menciones l’anomenada Gender Panic Theory, en que consisteix aquesta 

teoria? I perquè s’aconsegueix amb aquesta explicació trencar amb la 

imatge de gais, lesbianes i trans com víctimes passives d’agressors que se 

suposen malalts o dolents?  

 

Amb el tema aquest de les agressions homofòbiques, com en general segurament 

en totes les agressions però d’això entendràs més tu que jo, es sol posar el focus en 

la víctima i l’agressor al menys a nivell de discurs popular és com que no se l’ha 

d’escoltar, està malalt, està boig, és un criminal se l’ha de tancar i punt no? I en 

aquí per exemple en temes de violència de gènere també hi ha tot aquest sector que 

diu bueno anem a escoltar, no per justificar sinó per entendre. En el cas de 

l’homofòbia i la transfobia passa una mica el mateix, és a dir, d’una banda jo crec 

que és súper interessant tractar d’entendre què es mou en algú que fa aquestes 

agressions i que una cosa es entendre i l’altre es justificar per mi l’important és 
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entendre. El problema és que clar a vegades aquesta idea de que l’agressor en el 

fons estava patint molt i per això s’ha sentit violentat i ha actuat d’aquesta manera 

acaba servint com a justificació inclús en judicis especialment al context anglosaxó 

això esta escrit però també aquí el cas del crim de Galicia d’un doble 

assassinat...Et sona aquest cas, no? 

 

- Si, que van argumentar que s’havia sentit  agredit sexualment...  

 

Exacte que per això havia matat als dos quan hi havia elements que no ho sostenien 

gens diguem per tant aquí tenim casos on això s’ha utilitzat en aquesta direcció si 

t’interesses la historia la vaig explicar en un llibre que es diu “La carn i la 

metàfora” que esta per aquí, hi ha un capítol que es d’aquesta historia. Llavors 

per mi això una cosa es entendre i entendre sempre és important però això no ha 

de portar justificar casos com aquest. 

 

10. Per últim, a l’enquesta sobre la discriminació i la incitació a l’odi contra les 

persones LGTB a la UE realitzada al 2012 per la Fundamental Rights 

Agency (FRA), destaca que només un 17% de les persones que van patir un 

incident de violència motivada per prejudicis va denunciar a la policia, així 

com també el 59% dels que no van denunciar van manifestar que va ser 

degut a la percepció de que fer-ho no canviaria les coses. Que seria 

convenient fer per disminuir la xifra negre d’aquests tipus de violència?  

 

És a dir, a veure esta bé que el 93% o 83% no hagi anat a la policia és a dir no és 

que l’objectiu a la vida no és que el 100% vagi a denunciar quan l’insulten pel 

carrer per que la denuncia segurament tampoc ho resol, és a dir, és diferent una 

agressió física, greu, etc. Que llavors ostia sí, anem per allà tot i que a vegades 

també podrien haver-hi altres vies eh però anem per allà i altres casos no, la via 

no és la denuncia. Per exemple l’altre dia parlava amb un professor que en el seu 

institut uns alumnes el van agredir, van fer un vídeo que el van reproduir a la classe 

però no s’entenia res per que estava posat el so al revés però tots van riure, quan 

el professor va aconseguir reproduir-lo per sentir exactament el que deia, eren tot 
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d’insults cap a ell no? I ell això i un altre incident va ser en plan vaig a denunciar 

per que l’escola no esta fent res i vaig a denunciar i li vaig dir, jo no denunciaria, 

jo començaria un procés de treballar amb l’escola, és a dir, escolta quina formació 

donem, com actuem amb això, com prevenim, quin material hi ha, que hi ha a les 

biblioteques, al final es va trobar una solució intermitja que em sembla bé que és 

no a nivell de policia però a nivell del departament de la generalitat que porta 

aquest tema hi ha constància d’aquesta denuncia però és una denuncia com 

administrativa entenc que no va anar pel jutjat i després l’ha retirat que és el pacte 

al que van arribar, que quedi constància però no volem que continuï per aquest 

camí i el que s’ha aconseguit és que de moment l’escola ha fet una formació amb 

el professorat i a partir d’aquí s’ha canviat el material que es donava als estudiants 

en relació aquest tema no? 

 Vull dir que no em sembla... de per si, no em sembla... no se com valorar aquest 

17%  m’explico? Per que hi poden haver casos que jo creuria que s’han de 

denunciar si o si i per tant és greu que no ho hagi fet i altres casos que penso que 

realment la millor opció no és sempre la denuncia i per tant bueno ho hauríem de 

veure que és una limitació que tenen les enquestes, que a mi les enquestes d’aquests 

temes d’homofòbia, bueno en general suposo les enquestes, però em deixen com 

(...) No ho se... em deixa amb més dubtes que certeses, perquè aquest 17% què? 

Qui? Com? No? Vull dir entenc que les dades van molt bé però alhora clar no se... 

no puc valorar aquest 17% no? per que no en tinc ni idea de... I per tant jo crec 

que és això que hi ha d’haver uns mecanismes formals, clars, que han de ser 

coneguts i s’han de poder activar no? A nivell de denuncies etc. I després hi ha 

d’haver tota una dimensió més preventiva, mediació... que és la fonamental per que 

tampoc tindria sentit judicialitzar aquest problema, vull dir que hi ha formes 

concretes que sí i la majoria que no que no s’han de judicialitzar.  
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ANNEX 2.  Model de Consentiment Informat i Guió de l’Entrevista  

 

Model de Consentiment Informat23 

 

Estic realitzant el Treball de Final de Grau en Criminologia per tal de conèixer les 

percepcions de les persones LGTB. Aquest estudi es troba sotmès a secret 

professional. La investigació contempla la realització d’entrevistes a persones 

Lesbianes, Gais, Bisexuals i Trans amb l’objectiu de conèixer les seves percepcions 

en relació a l’homofòbia i la transfòbia.  

La informació obtinguda serà utilitzada únicament amb les finalitats relacionades 

amb aquesta investigació i publicada de forma agregada i anònima en informes 

científics. L’objecte d’aquest document és donar conformitat per a realitzar 

l’entrevista i la seva gravació sonora.  

Autoritzo que fragments de la conversació degudament anonimitzats puguin ser 

publicats pels investigadors al realitzar els informes d’investigació. Amb aquest 

objectiu, es cedeixen els drets d’autor de la conversació a Aïda Escarré Borràs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Es disposen de tots els consentiments signats, però no seran inclosos als annexos per motius de 

confidencialitat. Es queda a disposició del Tribunal per acreditar-los, juntament amb 

l’enregistrament en àudio de les entrevistes. 
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Guió de l’Entrevista  

 

Bloc I: Preguntes Trenca Gel  

 

• Quina edat tens?  

• Què fas un dia de cada dia?  

o Treballes? Estudies?  

o On vius? Amb qui vius?  

• Com et definiries en relació amb la teva sexualitat? 

o Quina rellevància creus que té l’orientació sexual en les relacions 

socials (amistats, coneguts etc.)? 

• De quina manera et definiries en relació al teu gènere? (Trans)  

o Quina rellevància creus que té la identitat de gènere en les relacions 

socials (amistats, coneguts etc.)? 

 

Bloc II: Familiars i Persones Properes   

 

• Quina és la teva relació amb la família?  

o Són coneixedors de la teva orientació sexual / identitat de gènere?  

o De quina manera va reaccionar la teva família? (En cas que siguin 

coneixedors) 

§ Has tingut cap problema amb algun d’ells?  

o A què es degut que no els hi comuniquis? (En cas que no siguin 

coneixedors) 

 

• Com són els teus amics?  

o Quant de temps fa que vas amb ells?  

o Són coneixedors de la teva orientació sexual / identitat de gènere?  

o De quina manera va reaccionar el teu grup d’amics? (En cas que 

siguin coneixedors) 

§ Has tingut algun problema amb algú d’ells?  

o A què es degut que no els hi comuniquis? (En cas que no siguin 
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coneixedors) 

 

o T’has sentit marginat o exclòs pel fet de ser LGTB? (grup al que 

pertanyi)  

o Tens relació amb altres persones LGTB? (grup al que pertanyi) 

§ Com les vas conèixer?  

 

Bloc III: Comunitat i Entorn  

 

• Com definiries el barri on vius?  

o Com t’hi sents?  

o Quina és la relació amb els teus veïns?  

o Creus que són coneixedors de la teva orientació sexual / identitat de 

gènere?  

o De quina manera van reaccionar? (En cas que siguin coneixedors) 

§ Has tingut cap problema amb algun d’ells?  

o A què es degut que no els hi comuniquis? (En cas que no siguin 

coneixedors) 

 

• Has patit algun tipus de delicte al teu barri?  

o I algun tipus de fet (agressió, insult, menyspreu, rebuig...) relacionat 

amb la teva orientació sexual / identitat de gènere?  

o De quina manera vas reaccionar? 

 

• T’has sentit alguna vegada discriminat al teu barri per raó de la teva orientació 

sexual / identitat de gènere? 

o De quina manera vas reaccionar?  

 

• Alguna vegada has evitat mostrar obertament la teva orientació sexual / identitat 

de gènere al teu barri per por a ser discriminat?   

o Com et vas sentir?  

o Podries descriure la situació?  
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o I el lloc?  

 

• Alguna vegada has evitat mostrar obertament la teva orientació sexual / identitat 

de gènere al teu barri per por a ser amenaçat o assetjat? (insult o agressió) 

o Com et vas sentir?  

o Podries descriure la situació?  

o I el lloc?  

 

Bloc IV: Àmbit Laboral / Acadèmic  

 

• Com definiries el lloc on estudies / el lloc on treballes?   

o Com t’hi sents?  

o Quina és la relació amb els teus companys?   

o Són coneixedors de la teva orientació sexual / identitat de gènere?  

o De quina manera van reaccionar? (En cas que siguin coneixedors) 

§ Has tingut cap problema amb algun d’ells?  

o A què es degut que no els hi comuniquis? (En cas que no siguin 

coneixedors) 

 

• T’has sentit alguna vegada discriminat a la teva feina / lloc on estudies per raó 

de la teva orientació sexual / identitat de gènere? 

o De quina manera vas reaccionar?  

 

• Alguna vegada has evitat mostrar obertament la teva orientació sexual / identitat 

de gènere a la teva feina / lloc on estudies per por a ser discriminat?   

o Com et vas sentir?  

o Podries descriure la situació?  

 

• Alguna vegada has evitat mostrar obertament la teva orientació sexual / identitat 

de gènere a la teva feina / lloc on estudies per por a ser amenaçat o assetjat? (insult 

o agressió) 

o Com et vas sentir?  
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o Podries descriure la situació?  

 

Bloc V: Societat i Medis de Comunicació  

 

• De quina manera definiries les actituds homofòbiques i transfòbiques?  

 

• Creus que l’homofòbia i la transfòbia (actituds en contra de les persones LGTB) 

es troben presents a la societat?  

o De quina manera?  

 

• Coneixes algú o has viscut insults de caire homofòbic / transfòbic?  

o Com et vas sentir? 

o De quina manera va o vas reaccionar?  

 

• Coneixes algú o has viscut agressions de caire homofòbic / transfòbic?  

o Com et vas sentir? 

o De quina manera va o vas reaccionar?  

• Com et sents en relació als estereotips existents que es troben associats a les 

persones LGTB?  

 

• Com creus que els medis de comunicació tracten aspectes referents a persones 

LGTB?  

o Creus que aquesta percepció es correspon amb la imatge que tenen 

els ciutadans?  

§ I amb la del teu context familiar?  

 

• T’agradaria afegir alguna cosa que no hagis dit fins ara i que et sembli important 

estacar?  
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ANNEX 3. Codis i Famílies de l’Anàlisi  

 

Taula 2. Codis de la investigació  

 

Codis Emergents Codis Preestablerts 

 

Influència dels MCM 

Comportaments Evitatius 

Experiència Indirecte de Victimització  

Experiència Indirecte a través dels 

MCM 

Estereotips  

 

 

Àmbit Laboral  

Àmbit Acadèmic  

Família  

Amistats  

Entorn  

Relació amb persones LGTB  

Experiència de Victimització 

Reacció Victimització 

Discriminació  

Concepció Homofòbia i Transfòbia  

Por a ser victimitzat 

Presència Homofòbia i Transfòbia  

Rols de Gènere  

Visibilitat  

Percepció de Vulnerabilitat  
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Taula 3. Famílies de Codis de la Investigació  

 

Famílies Codis 

Orientació Sexual, Identitat de 

Gènere i Victimització 

 

Àmbit Laboral  

Àmbit Acadèmic  

Família  

Amistats  

Entorn  

Relació amb persones LGTB  

Experiència de Victimització 

Discriminació  

Reacció Victimització 

Estereotips  

Orientació Sexual, Identitat de 

Gènere i Por a ser victimitzat 

 

Influència dels MCM 

Comportaments Evitatius 

Experiència Indirecte de Victimització  

Experiència Indirecte a través dels 

MCM 

Concepció Homofòbia i Transfòbia  

Por a ser victimitzat 

Presència Homofòbia i Transfòbia  

Visibilitat  

Rols de Gènere 

Percepció de Vulnerabilitat 
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ANNEX 4. Índexs i Subíndexs de l’Anàlisi 

 

5.1 Orientació Sexual, Identitat de Gènere i Victimització 

d) Actituds Homofòbiques i Transfòbiques: Victimització i discriminació  

e) Reacció envers la victimització i discriminació   

f) Percepcions envers l’Homofòbia i la Transfòbia en la societat  

 

5.2 Orientació Sexual, Identitat de Gènere i Por a ser victimitzat 

d) Por a ser victimitzat i gènere de la persona  

e) Visibilitat i  percepció de risc de ser victimitzat  

f) Percepció de vulnerabilitat i Estudis  
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ANNEX 5. Informe de resultats de l’Atlas-Ti: Cites agrupades per codis i famílies 

de codis  

ATLAS.ti Report 
Anàlisi_DONES_tfg 

Codes grouped by Code groups 

Report created by Aida Escarré Borràs on 3 març 2016 

 SOGI Por  

8 Codes: 
○ Evitació 

Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

4 Quotations: 
 1:3 yo me he desvinculado un poco de los grupos... casi no salgo de 

casa... de mis amigos de antes solo… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
yo me he desvinculado un poco de los grupos... casi no salgo de casa... de 
mis amigos de antes solo conservo una... y son personas que no tienen 
nada que ver entre ellas... 

 1:7 no quiero llamar la atención... no quiero que la gente se fije, que me 
señalen, no quiero ser atac… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
no quiero llamar la atención... no quiero que la gente se fije, que me 
señalen, no quiero ser atacada... infinidades de cosas... 

 3:7 Bueno, intento evitarlo... si es una mala cara intento evitarlo... si 
alguien me dice algo a mi dire… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
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Bueno, intento evitarlo... si es una mala cara intento evitarlo... si alguien me 
dice algo a mi directamente... 

 3:8 Sí, eso si... [...] es un momento en el que te sientes cohibido... 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
Sí, eso si... [...] es un momento en el que te sientes cohibido... 

○ Experiència Indirecte 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

8 Quotations: 
 2:14 Yo personalmente no... pero si que he escuchado a personas trans 

que le dicen pues eso... bueno a mi… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
Yo personalmente no... pero si que he escuchado a personas trans que le 
dicen pues eso... bueno a mi me han llegado a decir lo que nunca llegaría 
a ser una mujer... (...) 

 2:15 (...) me sabe muy mal... yo he escuchado sobretodo que lo dicen 
hombres... y muchas veces se lo dice… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) me sabe muy mal... yo he escuchado sobretodo que lo dicen 
hombres... y muchas veces se lo dicen a los hombres trans... (...) 

 3:13 Si... yo los he visto hacia otras personas y alguno hacia mi... pero 
he visto realmente comentarios… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
Si... yo los he visto hacia otras personas y alguno hacia mi... pero he visto 
realmente comentarios muy fuertes ha amigos a compañeros... de carácter 
homófobo y de carácter transfóbico... 

 3:14 (...) un amigo que cambio de sexo (...) en la escuela le pegaban 
palizas 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 
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Content: 
(...) un amigo que cambio de sexo (...) en la escuela le pegaban palizas 

 4:9 és una cosa per evitar-te problemes o per evitar que hagis d’explicar 
o... (...) jo crec que no ho… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
és una cosa per evitar-te problemes o per evitar que hagis d’explicar o... 
(...) jo crec que no ho he evitat per por a una agressió real... (...) però 
potser si entres a treballar a segons quin lloc, potser ho amagaria perquè si 
que a vegades hi ha agressions... 

 4:10 Jo crec que si, que molt... a veure, a la nostra societat... no estàs 
rebent sempre cops... almenys… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
Jo crec que si, que molt... a veure, a la nostra societat... no estàs rebent 
sempre cops... almenys aquí a Barcelona, però només cal veure que hi ha 
casos de pallisses i tal... (...) i 

 6:13 yo he conocido a una chica transexual y ha estado ingresada (...) 
porque le han hecho la vida imposi… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
yo he conocido a una chica transexual y ha estado ingresada (...) porque le 
han hecho la vida imposible... (...) pero donde vamos a llegar? (...) 

 6:14 ...) pensamos, no... no es para tanto... pero una vez estas ahí 
metido... ósea... des de fuera (..… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
...) pensamos, no... no es para tanto... pero una vez estas ahí metido... 
ósea... des de fuera (...) 

○ Experiència Indirecte MCM 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

1 Quotations: 
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 7:15 por internet siempre ves noticias de...pues que han matado a un 
homosexual o que han matado a una tr… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
por internet siempre ves noticias de...pues que han matado a un 
homosexual o que han matado a una transexual o agresiones y tal 

○ Influència dels MCM 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

2 Quotations: 
 6:16 (...) es como todo... cuando pasa algo de golpe todos se 

manifiestan y están a favor, pero luego es… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
(...) es como todo... cuando pasa algo de golpe todos se manifiestan y 
están a favor, pero luego es un tema que se queda olvidado... (... 

 7:12 en las pelis siempre nos tachan como de prostitutas o muy 
enfocadas a las drogas, a la delincuencia… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
en las pelis siempre nos tachan como de prostitutas o muy enfocadas a las 
drogas, a la delincuencia y... 

○ Por 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

3 Quotations: 
 1:12 Si, si, si... o burlada.. porque la gente no lo entiende... no se me ha 

pasado que estando yendo nor… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
Si, si, si... o burlada.. porque la gente no lo entiende... no se me ha pasado 
que estando yendo normal vestida de hombre y las tratan en masculino... 
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 6:9 [...] No quería... quería estar con ella... pero creía que si fuera un 
chico seria mejor... (...)… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
[...] No quería... quería estar con ella... pero creía que si fuera un chico 
seria mejor... (...) me daba miedo pensar... es que si vuelve a pasar... 
pensaba que seguiría tomándomelo igual siempre (...) lo pasaba muy mal... 
es algo que no le deseo a nadie vivir, la verdad. 

 7:11 Sí en el barrio sí, sí que he sentido miedo a veces, más que nada 
porque es un barrio donde hay… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Sí en el barrio sí, sí que he sentido miedo a veces, más que nada porque 
es un barrio donde hay mucho extranjero, marroquíes mayormente, que 
son pues muy cerrados de mente, muy machistas y tal y a veces sí que me 
ha dado un poco de reparo por que alguna vez que me he ido a casa de 
una amiga y he vuelto tarde pues alguno me ha seguido hasta casa o lo 
que fuera y entonces a veces sí que tienes la cosa 

○ Rols de gènere 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

4 Quotations: 
 2:1 hay personas que... como si te consideraran menos inteligente 

ahora... por el hecho de ser mujer, qu… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
hay personas que... como si te consideraran menos inteligente ahora... por 
el hecho de ser mujer, que antes cuando era hombre... (...) 

 3:11 En los medios de comunicación se ve mucho y se ven mucho los 
quichés del gay con pluma y la lesbia… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
En los medios de comunicación se ve mucho y se ven mucho los quichés 
del gay con pluma y la lesbiana masculina... 

 7:3 Bueno porque claro a ver, era un chico afeminao y tal y pues todos 
se pensaban que era gay y pues es… 
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In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Bueno porque claro a ver, era un chico afeminao y tal y pues todos se 
pensaban que era gay y pues eso...lo de siempre. 

 7:8 En el trabajo... (Piensa) No, en el primer trabajo que tuve un poco sí 
o sea me querían un poco co… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
En el trabajo... (Piensa) No, en el primer trabajo que tuve un poco sí o sea 
me querían un poco como moldear o hacerme más masculino, o sea no sé 
cómo decirte (piensa) 

○ Visibilitat 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

13 Quotations: 
 1:8 (...) yo entre más invisible, mejor... yo lo prefiero... 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
(...) yo entre más invisible, mejor... yo lo prefiero... 

 1:9 antes como gay (...) era un chico normal, vestía normal... nunca fui 
un gay que llamara la atenció… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
antes como gay (...) era un chico normal, vestía normal... nunca fui un gay 
que llamara la atención... tenia que vivir como gay... tenia cierta delicadeza 
que me delataba en cierta manera y entonces si... 

 1:14 me pongo muy nerviosa, me da mucho miedo, pero intento 
demostrar que no me asusta... pero me afecta… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
me pongo muy nerviosa, me da mucho miedo, pero intento demostrar que 
no me asusta... pero me afecta bastante y es lo que te digo... intento 
invisibilizarme lo que más pueda... 
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 1:15 hay un tema que se toca mucho en el amiente transexual y es el 
que se ha de visibilizar... (...) yo… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
hay un tema que se toca mucho en el amiente transexual y es el que se ha 
de visibilizar... (...) yo soy activista hasta cierto punto... yo lo respeto... (...) 
pero no es mi caso, yo no me siento cómoda... porque yo he escuchado 
que han agredido a personas... si todo se quedara en insultos... 

 2:11 (...) la cuestión transexual ya no tiene ningún peso en mi vida más 
que ese hecho... que gano yo… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) la cuestión transexual ya no tiene ningún peso en mi vida más que ese 
hecho... que gano yo explicándoselo a la persona? (...) 

 4:6 si, la veritat es que durant la teva vida, es com ara m’he de fer 
visible i més quan estàs en una… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
si, la veritat es que durant la teva vida, es com ara m’he de fer visible i més 
quan estàs en una associació per a la visibilitat i tal... però hi ha vegades 
que si... que potser, clar.. no ho se...si estigués amb un home potser 
frenaria tant... o forma part del meu caràcter... 

 4:7 [...] és això que potser passes fases... de dir-ho de seguida, o dius 
que no tens ganes i no ho di… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
[...] és això que potser passes fases... de dir-ho de seguida, o dius que no 
tens ganes i no ho dius... (...) això es que tens una mica d’homofòbia 
interioritzada no?... (...) a vegades no es tan fàcil, no es tan blanc o negre... 

 4:11 És un problema de la visibilitat (...) a les dones els hi costa molt 
més visibilitat-se que als ho… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
És un problema de la visibilitat (...) a les dones els hi costa molt més 
visibilitat-se que als homes gais, i llavors això el que fa es que com que tu 
no surts, la gent té molts pocs models, llavors no hi ha tanta diversitat, 
llavors pensen que les lesbianes són d’una única manera... (...) 
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 5:6 (Pensa) si, pot ser... si. Per exemple (...) a la feina, jo no he dit la 
meva novia... he dit la mev… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
(Pensa) si, pot ser... si. Per exemple (...) a la feina, jo no he dit la meva 
novia... he dit la meva parella, jo no especifico (...) al preguntar pel novio, jo 
deia, bé bé, no els hi deia que no... per por de que... gent gran, aquest bon 
rotllo que tenim potser es trenca... 

 5:7 (...) potser per comoditat, si tracto amb gent més gran, perquè no es 
sentin incomodes al saber ai… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
(...) potser per comoditat, si tracto amb gent més gran, perquè no es sentin 
incomodes al saber això... 

 6:15 Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no 
había homofóbia porque a mi na… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no había 
homofóbia porque a mi nadie me veía por la calle con mi chica sabes? Y 
pensaba que no era para tanto... y luego cuando nos dábamos la mano y 
pasaban los insultos... los gritos... las miradas... que te preguntan cosas... 

 7:4 yo personalmente ahora no tengo problemas antes a lo mejor, antes 
del cambio sí. Ahora ya... no sé… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
yo personalmente ahora no tengo problemas antes a lo mejor, antes del 
cambio sí. Ahora ya... no sé si es porque no lo notan o paso desapercibida 
pero no... 

 7:5 . lo mismo que en el instituto, pues era un chico afeminado 
con...bueno me vestía un poco andrógin… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
. lo mismo que en el instituto, pues era un chico afeminado con...bueno me 
vestía un poco andrógino y tal y claro pues...las burlas de la gente, te 
cruzas con 
2 
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alguien se ríe, te señala, te insulta, pasan los coches te insultan cosas así 
pero ya por 
suerte hace tiempo que no... nada de eso 

○ Vulnerabilitat 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

1 Quotations: 
 1:13 .no se es una sensación el hecho de estar sola de no tener 

familia... yo soy Colombiana, llevo nuev… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
.no se es una sensación el hecho de estar sola de no tener familia... yo soy 
Colombiana, llevo nuevo años aquí... eso también como que te hace 
vulnerable... 

 SOGI Victimització  

12 Codes: 
○ Àmbit Acadèmic 

Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

8 Quotations: 
 1:5 últimamente me siento bastante incomoda en el instituto... noto 

como cierta distancia... como si me… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
últimamente me siento bastante incomoda en el instituto... noto como cierta 
distancia... como si me mirasen mucho... me mirasen diferente... es 
bastante incomodo 

 2:10 (...) en los ocho meses de transición la gente ya me percibía como 
chica, nunca tuve ningún probl… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) en los ocho meses de transición la gente ya me percibía como chica, 
nunca tuve ningún problema por eso en el instituto... 
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 3:4 (...) uno de estos compañeros de clase reaccionaron de forma, “voy 
a ir al profesor de gimnasia par… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
(...) uno de estos compañeros de clase reaccionaron de forma, “voy a ir al 
profesor de gimnasia para que no te cambies en mi vestuario”... (...) y fue 
como...problemas de ese tipo que al final no llegaron a ser nada, pero de 
ese tipo... 

 3:9 (...) me han hecho sentir bastante mal... intento defenderme e 
intento explicar a las personas de ma… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
(...) me han hecho sentir bastante mal... intento defenderme e intento 
explicar a las personas de manera racional (...) 

 4:8 (...) jo crec que a la Universitat era un entorn bastant segur... que no 
era la única i tenia basta… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
(...) jo crec que a la Universitat era un entorn bastant segur... que no era la 
única i tenia bastants profes que eren visiblement LGTB... i no... 

 5:5 ... potser hi ha hagut algunes bromes...sobretot fa anys... al institut, 
que potser algun noi deia a… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
... potser hi ha hagut algunes bromes...sobretot fa anys... al institut, que 
potser algun noi deia alguna cosa... bollera i coses així... 

 6:2 (Piensa) a ver, ahora que estoy en la Uni que sobretodo me junto 
con gente de aquí, son todos... ó… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
(Piensa) a ver, ahora que estoy en la Uni que sobretodo me junto con 
gente de aquí, son todos... ósea, va a sonar muy mal, pero 
extremadamente abiertos de mente 

 6:10 ...] Pienso que este es de los sitios que puedo ir con mi novia de la 
mano y estoy prácticamente se… 
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In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
...] Pienso que este es de los sitios que puedo ir con mi novia de la mano y 
estoy prácticamente segura de que no me sentiré... como si me estuvieran 
mirando sabes? 

○ Àmbit Laboral 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

4 Quotations: 
 4:4 (...)quan parles de sexualitat, no s’arriben a posar al teu lloc o no 

t’entenen (...) perquè elles… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
(...)quan parles de sexualitat, no s’arriben a posar al teu lloc o no t’entenen 
(...) perquè elles tenen unes coses en comú... (...) 

 7:8 En el trabajo... (Piensa) No, en el primer trabajo que tuve un poco sí 
o sea me querían un poco co… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
En el trabajo... (Piensa) No, en el primer trabajo que tuve un poco sí o sea 
me querían un poco como moldear o hacerme más masculino, o sea no sé 
cómo decirte (piensa) 

 7:9 Eh...No, les dije que...no, que simplemente me iba a teñir como me 
diera la gana y que iba a llevar… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Eh...No, les dije que...no, que simplemente me iba a teñir como me diera la 
gana y que iba a llevar el pelo como me diera la gana y que sino pues que 
me echaran 

 7:10 he sentido miedo a que pudieran despedirme, a veces, de decir no 
sé que no se lo puedan tomar bien… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
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he sentido miedo a que pudieran despedirme, a veces, de decir no sé que 
no se lo puedan tomar bien o que piensen de cara a la imagen del negocio 
o lo que fuera, sí que me ha dado un poco de cosa pero no la verdad 

○ Amistats 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

4 Quotations: 
 1:4 impresión que mi amigo nunca me ha entendido (...) yo pensaba que 

iba a tener su apoyo incondiciona… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
impresión que mi amigo nunca me ha entendido (...) yo pensaba que iba a 
tener su apoyo incondicional... y no ha sido así... 

 2:4 No, nunca jamás... (...) a lo mejor puede ser porque los mundos que 
yo he tocado en cierta manera n… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
No, nunca jamás... (...) a lo mejor puede ser porque los mundos que yo he 
tocado en cierta manera no haya gente tan cerrada de mente (...) están 
normalizadas... (...) 

 5:2 una es així com més conservadora i al principi li va sorprendre, va 
dir ostres... no m’ho esperava… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
una es així com més conservadora i al principi li va sorprendre, va dir 
ostres... no m’ho esperava. Al principi si que potser estava un pèl més rara, 
però desprès cap problema (...) 

 6:3 Y bien, en general bueno es que seria como un poco incongruente 
que me juntara con gente intolerante… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
Y bien, en general bueno es que seria como un poco incongruente que me 
juntara con gente intolerante por que en general son gente abierta y que... 

○ Concepció Homofóbia/Transfòbia 
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Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

3 Quotations: 
 2:12 Yo lo definiría como aquella persona que no comparte esta actitud 

y que en vez de... bueno de ser u… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
Yo lo definiría como aquella persona que no comparte esta actitud y que en 
vez de... bueno de ser una persona que la tolere... se lo toma como un 
ataque y carga contra ella (...) 

 3:10 Pues creo que están por todas partes y que hay mucha gente que 
se niega a verlas...(...) la gente e… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
Pues creo que están por todas partes y que hay mucha gente que se niega 
a verlas...(...) la gente es homófoba y no quiere admitirlo... 

 5:8 ho veuen com un desafiament... sinó no entenc com algú s’hauria 
de sentir ofès per una altra pers… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
ho veuen com un desafiament... sinó no entenc com algú s’hauria de sentir 
ofès per una altra persona (...) jo no entenc quin és el problema que 
tenen... 

○ Discriminació 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

6 Quotations: 
 1:1 busco trabajo, no solo por la situación de este país sino tengo el 

problema añadido de ser transe… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
busco trabajo, no solo por la situación de este país sino tengo el problema 
añadido de ser transexual... 
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 3:1 hay diferentes conocidos, amigos, familiares, que entienden tu 
orientación sexual como que ya no er… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
hay diferentes conocidos, amigos, familiares, que entienden tu orientación 
sexual como que ya no eres la misma persona y muchas veces las 
relaciones cambian... 

 4:1 per part d’ells si que es més rellevant... sobre tot perquè... clar a 
veure, quan en àmbits més… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
per part d’ells si que es més rellevant... sobre tot perquè... clar a veure, 
quan en àmbits més LGTB no, perquè la gent pensa com jo en aquest 
sentit... però quan es una persona heterosexual... com que en general 
assumeixen que ets heterosexual, si que hi ha una certa sorpresa per part 
d’ells i això els condiciona una mica. 

 5:3 No, la veritat es que no, jo no he tingut cap problema mai... no no. 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
No, la veritat es que no, jo no he tingut cap problema mai... no no. 

 7:6 que venga el típico graciosillo con su grupillo y te pregunte 
(entonación despectiva) “tú qué, ¿… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
que venga el típico graciosillo con su grupillo y te pregunte (entonación 
despectiva) “tú qué, ¿eres maricón?” O no sé qué y se empiecen a reír y 
“mira cómo va vestido, mira el pelo” y mira no sé qué... cosas de esas 

 7:10 he sentido miedo a que pudieran despedirme, a veces, de decir no 
sé que no se lo puedan tomar bien… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
he sentido miedo a que pudieran despedirme, a veces, de decir no sé que 
no se lo puedan tomar bien o que piensen de cara a la imagen del negocio 
o lo que fuera, sí que me ha dado un poco de cosa pero no la verdad 

○ Entorn 
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Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

5 Quotations: 
 1:6 no salgo... salgo si es absolutamente necesario... (...) no me muevo 

por el barrio... (...) se que e… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
no salgo... salgo si es absolutamente necesario... (...) no me muevo por el 
barrio... (...) se que es un barrio muy alternativo...que hay un ambiente muy 
juvenil... pero yo evito los sitios donde hay mucha gente... evito las plazas y 
especialmente si esa gente es joven... 

 3:6 [...] no... si que es verdad que alguna vez yendo de la mano aunque 
fuera con una amiga, una mirada… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
[...] no... si que es verdad que alguna vez yendo de la mano aunque fuera 
con una amiga, una mirada de asco... una mirada rara o algo así... 

 4:5 sempre hi han hagut les típiques mirades i tal... però és un bon 
barri... 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
sempre hi han hagut les típiques mirades i tal... però és un bon barri... 

 5:4 [...] com que son gent més gran... els típic comentaris... però la 
veritat que a mi no m’ho diran… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
[...] com que son gent més gran... els típic comentaris... però la veritat que 
a mi no m’ho diran mai... però no m’estranyaria... 

 6:5 Es que si dices que todo el mundo te mira... eres neurótica... o no 
se, o eres egocéntrico, pero s… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
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Es que si dices que todo el mundo te mira... eres neurótica... o no se, o 
eres egocéntrico, pero si hay veces que dices, sí... están cuchicheando 
sobre mi (...)Pero a veces lo notas, cuando pasas que se te quedan 
grupitos mirando... (...) 

○ Estereotips 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

5 Quotations: 
 1:19 (...) indignada... esto me indigna, porque es como si mis 

capacidades les limitaran a mi sexo, es un… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
(...) indignada... esto me indigna, porque es como si mis capacidades les 
limitaran a mi sexo, es una mujer pero tiene pene, nunca será una mujer y 
aunque te operes... es una mujer transexual... 

 2:17 Yo creo que si que pasa... la gente tiene la idea que una persona 
transexual es un travesti... (...)… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
Yo creo que si que pasa... la gente tiene la idea que una persona 
transexual es un travesti... (...) es una idea que aun se tiene mucho... 

 2:18 (...) gente que ve que yo soy transexual y me dicen que no lo 
parezco y dices porque lo tengo que pa… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) gente que ve que yo soy transexual y me dicen que no lo parezco y 
dices porque lo tengo que parecer... 

 5:10 però la veritat es que més igual el que pensi la gent... (...) però dins 
de la gent jove també h… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
però la veritat es que més igual el que pensi la gent... (...) però dins de la 
gent jove també hi ha el típic que t’ho diu... 
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 7:12 en las pelis siempre nos tachan como de prostitutas o muy 
enfocadas a las drogas, a la delincuencia… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
en las pelis siempre nos tachan como de prostitutas o muy enfocadas a las 
drogas, a la delincuencia y... 

○ Experiència Victimització 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

11 Quotations: 
 1:10 A raíz de empezar la transición... una vez en el metro... pero no fue 

a mayores... iba con una ami… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
A raíz de empezar la transición... una vez en el metro... pero no fue a 
mayores... iba con una amiga... es de las pocas veces que he salido de 
mujer a la calle... las dos íbamos arregladas (...) yo tuve que volver sola a 
casa y un tío (...) empezó a lo típico... guapa guapa... y después empezó 
un travestí un maricón... (...) fue horrible... 

 2:7 (...) realmente en mi barrio no... hace mucho y fue en otro sitio (...) 
un tío que me dio un puñet… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) realmente en mi barrio no... hace mucho y fue en otro sitio (...) un tío 
que me dio un puñetazo y salió corriendo... 

 2:8 (...) la única ocasión que tuve fue (...) yo estaba hablando con una 
chica y se me acerco una abue… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) la única ocasión que tuve fue (...) yo estaba hablando con una chica y 
se me acerco una abuelita y me dijo que por el hecho de ser 
transexual...iba a ir al infierno 

 4:13 Vaig tenir una agressió fa dos anys (...) un home va veure que, li va 
semblar que era lesbiana i em… 

In Document: 
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 4 LES2_E_P 

Content: 
Vaig tenir una agressió fa dos anys (...) un home va veure que, li va 
semblar que era lesbiana i em va començar a cridar, además es bollera... 
(...) es que antes habia maricones y ahora hay bolleras... (...) no em va 
arribar a tocar ni a pegar... i recordo això que me’n vaig anar pitant... ho 
podria haver denunciat a l’Observatori i no ho vaig fer... per que vaig 
pensar... Bueno no se... i no l’hi vaig contestar res... 

 6:6 (...) íbamos cogidas de la mano, y cuando lo vieron un coche se 
dedico a seguirnos una calle, lento… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
(...) íbamos cogidas de la mano, y cuando lo vieron un coche se dedico a 
seguirnos una calle, lento por así decirlo, con el copiloto chillándonos e 
insultándonos... la gente nos miraba y (...) nadie decía nada... Yo me sentí 
súper impotente porque pensé... si fuese vuestra hija o vuestra prima 
también os callaríais?... y yo no podía parar de llorar... y también los 
chillé... en ese momento... llegue temblando... 

 6:8 [...] Yo pienso que si fuéramos una pareja heterosexual en ningún 
momento... es ilógico... podrí… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
[...] Yo pienso que si fuéramos una pareja heterosexual en ningún 
momento... es ilógico... podría decir que la mayoría que son hombres los 
que nos han insultado y recuerdo una chica en concreto y ya esta... y la 
edad es una mierda, porque gente de nuestra edad también... (...) 

 6:9 [...] No quería... quería estar con ella... pero creía que si fuera un 
chico seria mejor... (...)… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
[...] No quería... quería estar con ella... pero creía que si fuera un chico 
seria mejor... (...) me daba miedo pensar... es que si vuelve a pasar... 
pensaba que seguiría tomándomelo igual siempre (...) lo pasaba muy mal... 
es algo que no le deseo a nadie vivir, la verdad. 

 7:2 Bueno en el instituto... claro a ver, yo no lo quería contar hasta que 
no acabara el instituto más… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
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Bueno en el instituto... claro a ver, yo no lo quería contar hasta que no 
acabara el instituto más que nada por el linchamiento ¿no? porque ya 
bastante tenía con el bullying y tal digo si ahora encima suelto esto 

 7:3 Bueno porque claro a ver, era un chico afeminao y tal y pues todos 
se pensaban que era gay y pues es… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Bueno porque claro a ver, era un chico afeminao y tal y pues todos se 
pensaban que era gay y pues eso...lo de siempre. 

 7:5 . lo mismo que en el instituto, pues era un chico afeminado 
con...bueno me vestía un poco andrógin… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
. lo mismo que en el instituto, pues era un chico afeminado con...bueno me 
vestía un poco andrógino y tal y claro pues...las burlas de la gente, te 
cruzas con 
2 
alguien se ríe, te señala, te insulta, pasan los coches te insultan cosas así 
pero ya por 
suerte hace tiempo que no... nada de eso 

 7:14 te sientes humillada y bueno ya te da por pensar de... por pensar 
en el sentido de que te sientes pu… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
te sientes humillada y bueno ya te da por pensar de... por pensar en el 
sentido de que te sientes pues no sé un monstruo o algo ¿sabes? 

○ Família 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

6 Quotations: 
 2:2 le costo muchísimo lo mío de la transición...(...) el tema de la 

homosexualidad ya le suena a chi… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
le costo muchísimo lo mío de la transición...(...) el tema de la 
homosexualidad ya le suena a china...imagínate la transexualidad... 
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 3:2 mi familia no se lo tomaría como algo bueno o normal y 
reaccionarían de maneras raras... así que… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
mi familia no se lo tomaría como algo bueno o normal y reaccionarían de 
maneras raras... así que he evitado decírselo... 

 3:3 Ciertos comentarios homófobos me han hecho tirarme para atrás... 
sobretodo hacia la bisexualidad s… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
Ciertos comentarios homófobos me han hecho tirarme para atrás... 
sobretodo hacia la bisexualidad siempre esta el estereotipo de.. es que te 
gusta la carne y el pescado... y entonces eres un vicioso... 

 4:2 (...) van venir al casament però vaig notar una postura molt freda... 
com si no els hi acabes de se… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
(...) van venir al casament però vaig notar una postura molt freda... com si 
no els hi acabes de semblar bé... no va ser còmode... 

 5:1 [...] des de fa molt de temps. [...] van reaccionar bé, vull dir, normal... 
sense cap mena de... no… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
[...] des de fa molt de temps. [...] van reaccionar bé, vull dir, normal... sense 
cap mena de... no em van fer ni xerrades ni coses... va ser com molt 
natural tot... (...) 

 6:1 Mi otra hermana que es la mayor, ósea es la que viene después de 
mi hermano, [...]. Conmigo, fatal… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
Mi otra hermana que es la mayor, ósea es la que viene después de mi 
hermano, [...]. Conmigo, fatal, ósea me decía de todo... 

○ Presència Homofòbia/Transfòbia 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 
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Groups: 
 SOGI Victimització  

9 Quotations: 
 1:17 La homofóbia hoy en día no tanto... pienso que los movimientos de 

los ochenta a favor de la homose… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
La homofóbia hoy en día no tanto... pienso que los movimientos de los 
ochenta a favor de la homosexualidad esta viniendo ahora con la 
transexualidad (...) 

 1:18 yo creo que homofóbia queda poca, pero que de transfobia queda 
mucha... y lo he comprobado.. en sit… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
yo creo que homofóbia queda poca, pero que de transfobia queda mucha... 
y lo he comprobado.. en sitios de trabajo... cuando entro a dejar currículos 
(...), pero la gente lo nota.. y mi currículos esta en femenino... (...) no, 
nunca llaman... (...) un gay si es un gay y ya esta... pero un transexual... 

 2:13 ya partiendo de que la homofóbia sobretodo... bueno ambos... 
están muy presentes en cosas como pue… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
ya partiendo de que la homofóbia sobretodo... bueno ambos... están muy 
presentes en cosas como pueden ser los chistes de mucha gente típica 
hetero... (..) 

 3:12 Sí... constantemente... la homofóbia igual menos que la transfóbia, 
que es algo que la gente no l… 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
Sí... constantemente... la homofóbia igual menos que la transfóbia, que es 
algo que la gente no llega ni ha entender... (...) 

 4:12 ...) com que ara esta mal vist ser homòfob, callen moltes coses... 
ho creuen, però no ho expressen… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
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...) com que ara esta mal vist ser homòfob, callen moltes coses... ho 
creuen, però no ho expressen, però després la gent explica coses (...) 

 5:9 (...) gent que no esta acostumada a tenir amics que s’hagin identitat 
(...) per això no ho entén..… 

In Document: 
 5 DBi1_E_NP 

Content: 
(...) gent que no esta acostumada a tenir amics que s’hagin identitat (...) 
per això no ho entén... la gent jove tots tenim un amic gai o lesbiana, per 
tant o entenem (...) cada cop hi ha menys homofòbia... 

 6:14 ...) pensamos, no... no es para tanto... pero una vez estas ahí 
metido... ósea... des de fuera (..… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
...) pensamos, no... no es para tanto... pero una vez estas ahí metido... 
ósea... des de fuera (...) 

 6:15 Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no 
había homofóbia porque a mi na… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
Yo antes de estar con mi novia decía que era lesbiana, pero que no había 
homofóbia porque a mi nadie me veía por la calle con mi chica sabes? Y 
pensaba que no era para tanto... y luego cuando nos dábamos la mano y 
pasaban los insultos... los gritos... las miradas... que te preguntan cosas... 

 7:13 Sí, sí, creo que con la homosexualidad no tanto pero con el tema 
de la transexualidad sí, todaví… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Sí, sí, creo que con la homosexualidad no tanto pero con el tema de la 
transexualidad sí, todavía queda mucho para que se normalice 

○ Reacció 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

9 Quotations: 
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 1:11 y fue ahí cuando dije...no, nunca más vestida de mujer me voy a 
subir al metro, voy a salir a la c… 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
y fue ahí cuando dije...no, nunca más vestida de mujer me voy a subir al 
metro, voy a salir a la calle y sola menos... (...) pero después de esa vez no 
me he vuelto a arriesgar... esa vez fue un insulto y otra vez será una 
agresión... 

 2:9 [...] me reí... porque honestamente, no le di más peso que el de una 
persona mayor que todo esto e… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
[...] me reí... porque honestamente, no le di más peso que el de una 
persona mayor que todo esto es algo que no comprende 

 4:14 (...) li vaig explicar a la meva parella i a companyes de 
l’associació... sinó ho expliques es una… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
(...) li vaig explicar a la meva parella i a companyes de l’associació... sinó 
ho expliques es una mica com si el mateix, no ets capaç d’explicar-ho 
perquè... et fa vergonya, es ridícul... 

 6:6 (...) íbamos cogidas de la mano, y cuando lo vieron un coche se 
dedico a seguirnos una calle, lento… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
(...) íbamos cogidas de la mano, y cuando lo vieron un coche se dedico a 
seguirnos una calle, lento por así decirlo, con el copiloto chillándonos e 
insultándonos... la gente nos miraba y (...) nadie decía nada... Yo me sentí 
súper impotente porque pensé... si fuese vuestra hija o vuestra prima 
también os callaríais?... y yo no podía parar de llorar... y también los 
chillé... en ese momento... llegue temblando... 

 6:7 ...) A ver, me ponía histérica, me entrabar ataques de ansiedad... no 
quería salir a la calle con… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
...) A ver, me ponía histérica, me entrabar ataques de ansiedad... no quería 
salir a la calle con mi pareja, le decía que no me diera la mano... porque no 
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quería que nos vieran...y es aquello de... contra mi misma un poco 
homófoba 

 6:8 [...] Yo pienso que si fuéramos una pareja heterosexual en ningún 
momento... es ilógico... podrí… 

In Document: 
 6 LES1_E_NP 

Content: 
[...] Yo pienso que si fuéramos una pareja heterosexual en ningún 
momento... es ilógico... podría decir que la mayoría que son hombres los 
que nos han insultado y recuerdo una chica en concreto y ya esta... y la 
edad es una mierda, porque gente de nuestra edad también... (...) 

 7:7 A veces me quedaba callada en plan... paso, no hago caso a ver si 
lo dejan o a ver si se van y otras… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
A veces me quedaba callada en plan... paso, no hago caso a ver si lo dejan 
o a ver si se 
van y otras contestaba pero no sirve de nada tampoco entrar al trapo... 

 7:9 Eh...No, les dije que...no, que simplemente me iba a teñir como me 
diera la gana y que iba a llevar… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
Eh...No, les dije que...no, que simplemente me iba a teñir como me diera la 
gana y que iba a llevar el pelo como me diera la gana y que sino pues que 
me echaran 

 7:14 te sientes humillada y bueno ya te da por pensar de... por pensar 
en el sentido de que te sientes pu… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
te sientes humillada y bueno ya te da por pensar de... por pensar en el 
sentido de que te sientes pues no sé un monstruo o algo ¿sabes? 

○ Relació LGTB 
Created: 19/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 19/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Victimització  

6 Quotations: 
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 1:2 y hacer nuevos amigos... sino son del mismo circulo de personas 
transexuales... es muy difícil... 

In Document: 
 1 DTr3_NE_P 

Content: 
y hacer nuevos amigos... sino son del mismo circulo de personas 
transexuales... es muy difícil... 

 2:5 (...) con las personas trans... no me acabo de sentir muy cómoda... 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) con las personas trans... no me acabo de sentir muy cómoda... 

 2:6 (...) participaba en encuentros y yo iba en positivo (...) la gente (...) 
todo el rato focalizándos… 

In Document: 
 2 DTr1_E_P 

Content: 
(...) participaba en encuentros y yo iba en positivo (...) la gente (...) todo el 
rato focalizándose en lo malo y olvidando lo bueno... 

 3:5 la verdad es que es muy cómodo estar rodeada de persones que se 
sienten como tu... 

In Document: 
 3 DBi2_NE_NP 

Content: 
la verdad es que es muy cómodo estar rodeada de persones que se 
sienten como tu... 

 4:3 Tinc amics aquí i allà i també dir que la majoria són LGTB, però 
m’agrada pensar que no els he… 

In Document: 
 4 LES2_E_P 

Content: 
Tinc amics aquí i allà i també dir que la majoria són LGTB, però m’agrada 
pensar que no els he buscat així expressament... però potser les coses han 
anat una mica així... (...) també el grup de gent de l’Associació... 

 7:1 mi mejor amiga es lesbiana y los demás más o menos son todos 
gays, lesbianas... un poco del gremio… 

In Document: 
 7 DTr2_NE_NP 

Content: 
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mi mejor amiga es lesbiana y los demás más o menos son todos gays, 
lesbianas... un poco del gremio todos (risas). 

 

 

 

 

 

 

ATLAS.ti Report 
Anàlisi_HOMES_tfg 

Codes grouped by Code groups 

Report created by Aida Escarré Borràs on 2 març 2016 

 SOGI Por  

8 Codes: 
○ Evitació 

Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

3 Quotations: 
 4:4 Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo 

pues... sales a la calle y... y… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo pues... 
sales a la calle y... y sales, pues de machote sabes?. Del palo... de 
superhetero, no? Como decimos nosotros, sales de hetero a la calle, pero 
luego ya, cuando ya te vas del barrio pues ya dices, uff, ya puedo ser yo. 

 4:5 entonces para evitarme el hecho de que alguien pues, me pueda 
llegar a molestar, o me pueda causar p… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
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entonces para evitarme el hecho de que alguien pues, me pueda llegar a 
molestar, o me pueda causar problemas... pues prefiero evitarlo. [...] 
Siempre que he podido lo he evitado... pero bueno, ya te digo, nunca en el 
barrio me ha pasado nada. 

 6:8 Hombre es un poco incómodo porque a veces se hablan cosas de 
chicos y claro tú no puedes hablar de… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Hombre es un poco incómodo porque a veces se hablan cosas de chicos y 
claro tú no puedes hablar de todo 

○ Experiència Indirecte 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

6 Quotations: 
 1:14 (...) sí, homofòbiques si... una amiga meva (...) insults, la 

perseguien... (...) coses d’aquests… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) sí, homofòbiques si... una amiga meva (...) insults, la perseguien... (...) 
coses d’aquests plan ... (...) com a casos molt puntuals i de gent que n’hi 
coneixia i es trobaven pel carrer... però insults... 

 2:8 Jo no he viscut agressions i conec a molt poca gent... crec que 
ningú que hagi patit agressions (..… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
Jo no he viscut agressions i conec a molt poca gent... crec que ningú que 
hagi patit agressions (...) he vist les noticies... he parlat amb molta gent i 
m’ha explicat moltes coses i he flipat eh... 

 3:10 Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) 
es que al final la con… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) es que 
al final la condició sexual no es veu a primera vista... (...) la gent no porta 
una etiqueta al cap... 



 98 

 5:8 Si, bueno (...) cuando llegue me lo cree yo, porque realmente ellos 
son bastante abiertos, ósea... 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Si, bueno (...) cuando llegue me lo cree yo, porque realmente ellos son 
bastante 
abiertos, ósea... 

 5:10 Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. 
Que si, que en el trabajo pues... po… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. Que si, 
que en el trabajo pues... por las pintas, ósea, si tienes más pluma supongo 
que tienes más problema... 

 5:12 conozco a gente que ha... ha vivido acoso por ser gay, aunque de 
Barcelona no era, eran más bien de… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
conozco a gente que ha... ha vivido acoso por ser gay, aunque de 
Barcelona no era, eran más bien de pueblo... 

○ Experiència Indirecte MCM 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

4 Quotations: 
 1:10 llamale inconciencia... mai he tingut... potser no soc conscient... si 

que esperes que parlin o que… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
llamale inconciencia... mai he tingut... potser no soc conscient... si que 
esperes que parlin o que fessin comentaris... però ser assetjat... mai m’he 
considerat que estic en risc a això... desprès veus coses... pallisses i dius 
ostia realment si que... però Bueno... com totes les altres coses... hi ha 
atracats constantment... (...) sóc conscient que hi ha coses que passen no? 
Però suposo que depèn del context i de l’entorn on et moguis... 

 2:8 Jo no he viscut agressions i conec a molt poca gent... crec que 
ningú que hagi patit agressions (..… 



 99 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
Jo no he viscut agressions i conec a molt poca gent... crec que ningú que 
hagi patit agressions (...) he vist les noticies... he parlat amb molta gent i 
m’ha explicat moltes coses i he flipat eh... 

 3:10 Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) 
es que al final la con… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) es que 
al final la condició sexual no es veu a primera vista... (...) la gent no porta 
una etiqueta al cap... 

 5:13 la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos 
tópicos y como que aunque tu no los… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos tópicos y 
como que aunque tu no los cumplas, los tienes en mente y aunque... tu 
pretendas no cumplirlos y mostrarles a la gente que no los estas 
cumpliendo... los tienes metidos dentro y eso ya te hace pensar... que eres 
distinto, sabes? Y que por ser distinto pues te van a atacar 

○ Influència dels MCM 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

1 Quotations: 
 1:15 però tenen poc temps... (...) el tema és molt complexa... (...) però no 

deixen de vendre algo que… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
però tenen poc temps... (...) el tema és molt complexa... (...) però no deixen 
de vendre algo que ja esta molt vist (...) gent molt tancada amb els 
estereotips de gènere típics, que no qüestiona absolutament res el discurs 
heteronormatiu... (...) 

○ Por 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 
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Groups: 
 SOGI Por  

13 Quotations: 
 1:10 llamale inconciencia... mai he tingut... potser no soc conscient... si 

que esperes que parlin o que… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
llamale inconciencia... mai he tingut... potser no soc conscient... si que 
esperes que parlin o que fessin comentaris... però ser assetjat... mai m’he 
considerat que estic en risc a això... desprès veus coses... pallisses i dius 
ostia realment si que... però Bueno... com totes les altres coses... hi ha 
atracats constantment... (...) sóc conscient que hi ha coses que passen no? 
Però suposo que depèn del context i de l’entorn on et moguis... 

 1:11 (...) ho saben... cap problema... (...) he tingut moltíssima sort... (...) 
potser som nosaltres que… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) ho saben... cap problema... (...) he tingut moltíssima sort... (...) potser 
som nosaltres que tenim una por increïble... però després la gent ho 
accepta i ja esta.. 

 2:6 llavors m’ha condicionat a vegades, el no poder-ho dir... simplement 
si es per por... per por a que… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
llavors m’ha condicionat a vegades, el no poder-ho dir... simplement si es 
per por... per por a que no puguis arribar a on vols pel fet de ser com ets... 
així que si... seria per por... 

 2:7 (...) ells no són coneixedors... perquè mentre menys ho diguis a una 
escola... es com que et cures… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
(...) ells no són coneixedors... perquè mentre menys ho diguis a una 
escola... es com que et cures en salut... ho tinc com prohibit saps?... (...) 

 3:1 (...) tot depèn de amb qui et relacionis... per exemple jo en el meu 
equip, no puc dir que soc bise… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 
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Content: 
(...) tot depèn de amb qui et relacionis... per exemple jo en el meu equip, no 
puc dir que soc bisexual perquè llavors les bromes serien èpiques saps? 

 3:6 (...) tampoc... (...) no se si m’atreviria tampoc a donar-me la mà amb 
el meu novio... no ho se, si… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) tampoc... (...) no se si m’atreviria tampoc a donar-me la mà amb el meu 
novio... no ho se, si ho sentis molt dins si que ho faria... 

 4:7 Sí. [...]. Por ejemplo el hablar abiertamente no?. Ver un chico y no 
poder comentar (...) O simplem… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí. [...]. Por ejemplo el hablar abiertamente no?. Ver un chico y no poder 
comentar (...) O simplemente el echo que, lo típico que entras a un sitio 
nuevo, las típicas preguntas de cuando te conocen de, tienes novia? No 
tienes novia? 

 4:8 Y es un poco... pues que te sientes ahí un poco... entre la espada y 
la pared siempre, sabes?... Pe… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Y es un poco... pues que te sientes ahí un poco... entre la espada y la 
pared siempre, sabes?... Pero bueno... 

 4:9 Sí (...) porque a ver... al haber pasado un poco de acoso en el 
instituto... es lo que decimos... e… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí (...) porque a ver... al haber pasado un poco de acoso en el instituto... es 
lo que decimos... eso siempre te marca, entonces es un poco que siempre 
vas con ese miedo... pero... 

 5:2 Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de 
amigos. Tenia mucho miedo de decírselo… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de amigos. 
Tenia mucho miedo de decírselo, no se porque realmente, porque ahora lo 
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pienso y digo... era gilipollas en el pasado (...) supongo que es un miedo a 
que te rechacen (...) que te dejen de hablar, que te dejen de querer por lo 
que realmente... 

 5:3 ... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui 
por ahí y luego les escuche de… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui por ahí y 
luego les escuche de lejos... y diciendo: “Buah, este seguro que es 
maricón, no se que...” y a mi me sentó muy mal la verdad. Porque era 
como (...) ósea no me sentó mal por ser yo maricón, sino porque yo lo 
estaba intentando como encubrir y me descubrieron sabes? 

 5:9 Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por 
miedo... Es que claro eran muchos… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por miedo... Es 
que claro eran muchos de golpe y... como nunca había tenido un grupo de 
amigos heteros... 

 5:13 la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos 
tópicos y como que aunque tu no los… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos tópicos y 
como que aunque tu no los cumplas, los tienes en mente y aunque... tu 
pretendas no cumplirlos y mostrarles a la gente que no los estas 
cumpliendo... los tienes metidos dentro y eso ya te hace pensar... que eres 
distinto, sabes? Y que por ser distinto pues te van a atacar 

○ Rols de gènere 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

4 Quotations: 
 1:2 em defineixo com a trans masculí, però penso que estic molt lluny 

del que s’entén com a persona t… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
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em defineixo com a trans masculí, però penso que estic molt lluny del que 
s’entén com a persona transsexual amb un rols de gènere molt clars que 
fan encaixar dins del binarisme que tenim... 

 3:2 ... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que 
es més complicat d’entendre..… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que es més 
complicat d’entendre... perquè es com que la gent... ser un noi i que 
t’agradin els nois amb un grup d’homes... (...) 

 5:13 la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos 
tópicos y como que aunque tu no los… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
la sociedad nos da como un rol, y eso unos clichés y como unos tópicos y 
como que aunque tu no los cumplas, los tienes en mente y aunque... tu 
pretendas no cumplirlos y mostrarles a la gente que no los estas 
cumpliendo... los tienes metidos dentro y eso ya te hace pensar... que eres 
distinto, sabes? Y que por ser distinto pues te van a atacar 

 6:3 Em...cuando era pequeño sí en el colegio pero porque siempre iba 
con los chicos a jugar a futbol y… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Em...cuando era pequeño sí en el colegio pero porque siempre iba con los 
chicos a jugar a futbol y cuando quería ir con las chicas me dejaban como 
un poco de lado... 

○ Visibilitat 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

20 Quotations: 
 1:6 (...) i ara com que tampoc hi ha la necessitat... passo totalment 

desapercebut d’alguna manera... no… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) i ara com que tampoc hi ha la necessitat... passo totalment 
desapercebut d’alguna manera... no ho dic... (...) quan surts de l’armari 
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assumeixes uns riscos que tampoc... es trist però et surt més a compte dir, 
mira, prefereixo que no ho sàpiguen... preguntes, comentaris... (...) 

 3:1 (...) tot depèn de amb qui et relacionis... per exemple jo en el meu 
equip, no puc dir que soc bise… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) tot depèn de amb qui et relacionis... per exemple jo en el meu equip, no 
puc dir que soc bisexual perquè llavors les bromes serien èpiques saps? 

 3:2 ... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que 
es més complicat d’entendre..… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que es més 
complicat d’entendre... perquè es com que la gent... ser un noi i que 
t’agradin els nois amb un grup d’homes... (...) 

 3:3 [...] no, perquè per ells jo soc el més macho de tots... segur... 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
[...] no, perquè per ells jo soc el més macho de tots... segur... 

 3:4 (...) moltes dones bisexuals i homes... (...) crec que es més fàcil, en 
la nostre generació ser d… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) moltes dones bisexuals i homes... (...) crec que es més fàcil, en la 
nostre generació ser dona bisexual que home bisexual... [...] perquè esta 
més acceptat... 

 3:5 ... jo simplement no ho dic i ja esta... però si que he vist coses que 
no agraden... comentaris que… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
... jo simplement no ho dic i ja esta... però si que he vist coses que no 
agraden... comentaris que afecten... (...) però coses greus, res... 

 3:6 (...) tampoc... (...) no se si m’atreviria tampoc a donar-me la mà amb 
el meu novio... no ho se, si… 
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In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) tampoc... (...) no se si m’atreviria tampoc a donar-me la mà amb el meu 
novio... no ho se, si ho sentis molt dins si que ho faria... 

 3:7 (...) suposo que per l’estigma social... també em costaria una mica... 
és com posar-te pedres a la… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) suposo que per l’estigma social... també em costaria una mica... és 
com posar-te pedres a la motxilla... haver d’explicar... a mi em fa molta 
mandra... (...) al final es un alliberament... 

 3:10 Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) 
es que al final la con… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
Agressions, en directe mai... físiques mai... (...) he vist vídeos... (...) es que 
al final la condició sexual no es veu a primera vista... (...) la gent no porta 
una etiqueta al cap... 

 4:1 í que es verdad que una vez saben que eres lo que eres, como eres, 
puedes acabar teniendo problemas… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
í que es verdad que una vez saben que eres lo que eres, como eres, 
puedes acabar teniendo problemas o perder esa relación o... ¿sabes? 

 4:4 Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo 
pues... sales a la calle y... y… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo pues... 
sales a la calle y... y sales, pues de machote sabes?. Del palo... de 
superhetero, no? Como decimos nosotros, sales de hetero a la calle, pero 
luego ya, cuando ya te vas del barrio pues ya dices, uff, ya puedo ser yo. 

 4:5 entonces para evitarme el hecho de que alguien pues, me pueda 
llegar a molestar, o me pueda causar p… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 
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Content: 
entonces para evitarme el hecho de que alguien pues, me pueda llegar a 
molestar, o me pueda causar problemas... pues prefiero evitarlo. [...] 
Siempre que he podido lo he evitado... pero bueno, ya te digo, nunca en el 
barrio me ha pasado nada. 

 4:7 Sí. [...]. Por ejemplo el hablar abiertamente no?. Ver un chico y no 
poder comentar (...) O simplem… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí. [...]. Por ejemplo el hablar abiertamente no?. Ver un chico y no poder 
comentar (...) O simplemente el echo que, lo típico que entras a un sitio 
nuevo, las típicas preguntas de cuando te conocen de, tienes novia? No 
tienes novia? 

 4:8 Y es un poco... pues que te sientes ahí un poco... entre la espada y 
la pared siempre, sabes?... Pe… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Y es un poco... pues que te sientes ahí un poco... entre la espada y la 
pared siempre, sabes?... Pero bueno... 

 5:3 ... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui 
por ahí y luego les escuche de… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui por ahí y 
luego les escuche de lejos... y diciendo: “Buah, este seguro que es 
maricón, no se que...” y a mi me sentó muy mal la verdad. Porque era 
como (...) ósea no me sentó mal por ser yo maricón, sino porque yo lo 
estaba intentando como encubrir y me descubrieron sabes? 

 5:4 ... pero aunque sea familiar es como que (...) a ver yo voy con las 
pintas casi siempre y nadie me m… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... pero aunque sea familiar es como que (...) a ver yo voy con las pintas 
casi siempre y nadie me mira raro y no se... se esta muy a gusto aquí. 

 5:6 (...) yo en el bachillerato abiertamente gay y cuando llegue a la Uni, 
es como que me cerré otra ve… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 
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Content: 
(...) yo en el bachillerato abiertamente gay y cuando llegue a la Uni, es 
como que me cerré otra vez, porque, ósea yo de nunca había tenido un 
grupo de amigos heteros y ahí pues me encontré que sí. Y era como que al 
principio me daba bastante reparo decirlo 

 5:7 ... hasta pasado un año o así no se lo dije, no se como que me daba 
cosilla, tampoco lo considerab… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... hasta pasado un año o así no se lo dije, no se como que me daba 
cosilla, tampoco lo consideraba necesario decirlo, no se (...) 

 5:9 Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por 
miedo... Es que claro eran muchos… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por miedo... Es 
que claro eran muchos de golpe y... como nunca había tenido un grupo de 
amigos heteros... 

 5:11 Sí, cuando se ve más es como que a la gente le echa más para a 
tras y es como que tienen más pre… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Sí, cuando se ve más es como que a la gente le echa más para a tras y es 
como que 
tienen más prejuicio, sabes, si no se te nota tanto quizá pues da más igual. 

○ Vulnerabilitat 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Por  

0 Quotations 

 SOGI Vitimització  

12 Codes: 
○ Àmbit Acadèmic 

Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 
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Groups: 
 SOGI Vitimització  

6 Quotations: 
 1:1 (...) estudio i treballo... vaig a la Universitat als matins i per la tarda 

sóc professor d’anglès… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) estudio i treballo... vaig a la Universitat als matins i per la tarda sóc 
professor d’anglès extraescolar... 

 3:8 va reaccionar malament... (...) tot va acabar bé... (...) però de cop... 
(...) al final jo crec qu… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
va reaccionar malament... (...) tot va acabar bé... (...) però de cop... (...) al 
final jo crec que socialment ens evoca tant i ens condiciona tant que no 
som capaços ni de pensar per nosaltres mateixos... (...) 

 5:6 (...) yo en el bachillerato abiertamente gay y cuando llegue a la Uni, 
es como que me cerré otra ve… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) yo en el bachillerato abiertamente gay y cuando llegue a la Uni, es 
como que me cerré otra vez, porque, ósea yo de nunca había tenido un 
grupo de amigos heteros y ahí pues me encontré que sí. Y era como que al 
principio me daba bastante reparo decirlo 

 5:7 ... hasta pasado un año o así no se lo dije, no se como que me daba 
cosilla, tampoco lo considerab… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... hasta pasado un año o así no se lo dije, no se como que me daba 
cosilla, tampoco lo consideraba necesario decirlo, no se (...) 

 5:9 Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por 
miedo... Es que claro eran muchos… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
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Bueno si, como te digo, en primero... cuando llegue, si si... por miedo... Es 
que claro eran muchos de golpe y... como nunca había tenido un grupo de 
amigos heteros... 

 6:6 los típicos insultos de marimacho o de decirme bájate los 
pantalones pa ver si eres chico o chica… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
los típicos insultos de marimacho o de decirme bájate los pantalones pa 
ver si eres 
chico o chica pero bueno 

○ Àmbit Laboral 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

1 Quotations: 
 4:6 un día en que me hicieron un pasillito, en medio del almacén y cada 

vez que pasaba... (Describe in… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
un día en que me hicieron un pasillito, en medio del almacén y cada vez 
que pasaba... (Describe insultos relacionados con su orientación sexual)... 
cosas así, comentarios muy desagradables que no son agradables de 
escuchar... porque, luego menos aun de personas que te están pidiendo 
respeto (...) 

○ Amistats 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

4 Quotations: 
 1:4 (...) preguntes, això si... però depèn de qui te les faci te les pots 

prendre d’una manera o una… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) preguntes, això si... però depèn de qui te les faci te les pots prendre 
d’una manera o una altre... (...) quan te la fa algú amb qui tens confiança 
(...) no les perceps com algo negatiu que va a fer mal... 
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 2:2 (...) van reaccionar molt bé... realment contentes perquè per fi 
parlava i deia les coses, perquè… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
(...) van reaccionar molt bé... realment contentes perquè per fi parlava i 
deia les coses, perquè elles sobretot, elles ho havíem viscut... elles ho 
veien des del principi... a vegades em feien comentaris, pot ser 
m’enfadava... (...) 

 5:2 Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de 
amigos. Tenia mucho miedo de decírselo… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de amigos. 
Tenia mucho miedo de decírselo, no se porque realmente, porque ahora lo 
pienso y digo... era gilipollas en el pasado (...) supongo que es un miedo a 
que te rechacen (...) que te dejen de hablar, que te dejen de querer por lo 
que realmente... 

 6:2 Eh... algún amigo...bueno sí amigo... no considero a todo el mundo 
amigo pero si hay gente que he… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Eh... algún amigo...bueno sí amigo... no considero a todo el mundo amigo 
pero si hay gente que he dejado atrás, conocidos con los que me llevaba 

○ Concepció Homofòbia/Transfòbia 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

1 Quotations: 
 6:9 Si bueno, transfobica cuando alguien agrede...bueno agrede 

(piensa) cuando alguien discrimina a otra… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Si bueno, transfobica cuando alguien agrede...bueno agrede (piensa) 
cuando alguien discrimina a otra persona por sentirse diferente 

○ Discriminació 
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Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

10 Quotations: 
 2:3 [...] sortint de festa sí, sobretot per les discoteques... (...) ho vas a 

una discoteca d’ambient,… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
[...] sortint de festa sí, sobretot per les discoteques... (...) ho vas a una 
discoteca d’ambient, avui... o les discoteques que hi ha... pel simple fet que 
no ets el prototip de noia que ells busquen... 

 2:4 (...) jo a la meva parella li vaig dir quan vam entrar... jo aquí no estic 
a gust... pel fet de que… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
(...) jo a la meva parella li vaig dir quan vam entrar... jo aquí no estic a 
gust... 
pel fet de que estic en un lloc que em fa fàstic entrar... 

 2:6 llavors m’ha condicionat a vegades, el no poder-ho dir... simplement 
si es per por... per por a que… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
llavors m’ha condicionat a vegades, el no poder-ho dir... simplement si es 
per por... per por a que no puguis arribar a on vols pel fet de ser com ets... 
així que si... seria per por... 

 2:7 (...) ells no són coneixedors... perquè mentre menys ho diguis a una 
escola... es com que et cures… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
(...) ells no són coneixedors... perquè mentre menys ho diguis a una 
escola... es com que et cures en salut... ho tinc com prohibit saps?... (...) 

 3:2 ... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que 
es més complicat d’entendre..… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 
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Content: 
... amb noies no tinc cap problema en dir-ho... però amb nois si que es més 
complicat d’entendre... perquè es com que la gent... ser un noi i que 
t’agradin els nois amb un grup d’homes... (...) 

 3:8 va reaccionar malament... (...) tot va acabar bé... (...) però de cop... 
(...) al final jo crec qu… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
va reaccionar malament... (...) tot va acabar bé... (...) però de cop... (...) al 
final jo crec que socialment ens evoca tant i ens condiciona tant que no 
som capaços ni de pensar per nosaltres mateixos... (...) 

 3:9 (...) contractar una dona i desprès te’n adonés que es transsexual... 
(...) la reacció no serà l… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) contractar una dona i desprès te’n adonés que es transsexual... (...) la 
reacció no serà la mateixa... és com tot, com el que et deia abans... ets 
diferent, et tracten d’una manera i quan ets diferents et tracten d’una altre... 

 5:2 Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de 
amigos. Tenia mucho miedo de decírselo… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con mi grupo de amigos. 
Tenia mucho miedo de decírselo, no se porque realmente, porque ahora lo 
pienso y digo... era gilipollas en el pasado (...) supongo que es un miedo a 
que te rechacen (...) que te dejen de hablar, que te dejen de querer por lo 
que realmente... 

 5:3 ... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui 
por ahí y luego les escuche de… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
... yo les escuche de lejos, bueno primero los saludé, luego me fui por ahí y 
luego les escuche de lejos... y diciendo: “Buah, este seguro que es 
maricón, no se que...” y a mi me sentó muy mal la verdad. Porque era 
como (...) ósea no me sentó mal por ser yo maricón, sino porque yo lo 
estaba intentando como encubrir y me descubrieron sabes? 

 6:3 Em...cuando era pequeño sí en el colegio pero porque siempre iba 
con los chicos a jugar a futbol y… 
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In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Em...cuando era pequeño sí en el colegio pero porque siempre iba con los 
chicos a jugar a futbol y cuando quería ir con las chicas me dejaban como 
un poco de lado... 

○ Entorn 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

5 Quotations: 
 2:5 [...] jo la gent que m’ha vingut i m’ha dit... bé... però també hi ha 

algun que m’ha dit, es que… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
[...] jo la gent que m’ha vingut i m’ha dit... bé... però també hi ha algun que 
m’ha dit, es que no sabes ni quien eres... però tampoc hi pots fer res... 
(...) a mi que m’ho diguis perquè ho pensis no m’importa...m’importaria si 
m’estiguessis xinxan dia si dia també.. 

 4:2 Incomodo y inseguro también. 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Incomodo y inseguro también. 

 4:4 Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo 
pues... sales a la calle y... y… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí...Bueno a ver, si que es verdad...Yo en el barrio en el que vivo pues... 
sales a la calle y... y sales, pues de machote sabes?. Del palo... de 
superhetero, no? Como decimos nosotros, sales de hetero a la calle, pero 
luego ya, cuando ya te vas del barrio pues ya dices, uff, ya puedo ser yo. 

 5:4 ... pero aunque sea familiar es como que (...) a ver yo voy con las 
pintas casi siempre y nadie me m… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
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... pero aunque sea familiar es como que (...) a ver yo voy con las pintas 
casi siempre y nadie me mira raro y no se... se esta muy a gusto aquí. 

 6:4 También bien o sea también les costó un poco porque la mayoría de 
aquí somos gallegos, son de m… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
También bien o sea también les costó un poco porque la mayoría de aquí 
somos gallegos, son de mentalidad un poco cerrada y al principio cuesta 
hacerse la idea pero lo de siempre si te quieren te van aceptar sí o sí 

○ Estereotips 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

6 Quotations: 
 1:8 (...) no... però un cop un tio ens va adalantar (...) i el tio per insultar-

nos... de totes les par… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) no... però un cop un tio ens va adalantar (...) i el tio per insultar-nos... 
de totes les paraules que hi ha... feia servir... maricones, maricones... com 
qüestionant que érem una merdeta... 

 1:9 (...) relaciona la paraula maricón amb ser poc home... amb ser 
sensible... (...) em va quedar que u… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) relaciona la paraula maricón amb ser poc home... amb ser sensible... 
(...) em va quedar que utilitzes aquesta paraula... 

 2:9 .. però ja que hi són... si es fessin servir en un termin bo... i bé... (...) 
si la societat segu… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
.. però ja que hi són... si es fessin servir en un termin bo... i bé... (...) si la 
societat segueix igual... seguirà sent un insult depèn de com t’ho diguin... 
(...) que nomes sigui un nom... que no vagi més enllà... 

 3:3 [...] no, perquè per ells jo soc el més macho de tots... segur... 
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In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
[...] no, perquè per ells jo soc el més macho de tots... segur... 

 4:12 Puff... Muy indignado... el hecho de sentirme juzgado, por lo que se 
ve o por lo que se da a ver (..… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Puff... Muy indignado... el hecho de sentirme juzgado, por lo que se ve o 
por lo que se da a ver (...) decir que eres gay es ya sinónimo que si VIH, 
que si enfermedades... y no es así (...). A mi me gusta respetar y sentirme 
respetado y... simplemente es eso... me indigna mucho, el que por 
actitudes o lo que se da a ver... (...) 

 5:10 Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. 
Que si, que en el trabajo pues... po… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. Que si, 
que en el trabajo pues... por las pintas, ósea, si tienes más pluma supongo 
que tienes más problema... 

○ Experiència Victimització 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

9 Quotations: 
 1:7 ... són una minoria els que venen i t’insulten a la cara...jo no m’hi he 

trobat... si que se que ha… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
... són una minoria els que venen i t’insulten a la cara...jo no m’hi he 
trobat... si que se que han preguntat coses estúpides... (...) però jo no m’ho 
prenc malament... 

 1:8 (...) no... però un cop un tio ens va adalantar (...) i el tio per insultar-
nos... de totes les par… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
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(...) no... però un cop un tio ens va adalantar (...) i el tio per insultar-nos... 
de totes les paraules que hi ha... feia servir... maricones, maricones... com 
qüestionant que érem una merdeta... 

 1:13 (...) les coses t’afecten segons el que tu estiguis disposat, no? (...) 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) les coses t’afecten segons el que tu estiguis disposat, no? (...) 

 4:3 Hombre, a ver... en el barrio no. [...] En el instituto por ejemplo, sí, y 
en otros sitios... en el… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Hombre, a ver... en el barrio no. [...] En el instituto por ejemplo, sí, y en 
otros sitios... en el trabajo también... Pero bueno, es lo que decimos no... 
siempre. 

 4:6 un día en que me hicieron un pasillito, en medio del almacén y cada 
vez que pasaba... (Describe in… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
un día en que me hicieron un pasillito, en medio del almacén y cada vez 
que pasaba... (Describe insultos relacionados con su orientación sexual)... 
cosas así, comentarios muy desagradables que no son agradables de 
escuchar... porque, luego menos aun de personas que te están pidiendo 
respeto (...) 

 4:9 Sí (...) porque a ver... al haber pasado un poco de acoso en el 
instituto... es lo que decimos... e… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Sí (...) porque a ver... al haber pasado un poco de acoso en el instituto... es 
lo que decimos... eso siempre te marca, entonces es un poco que siempre 
vas con ese miedo... pero... 

 5:5 (Piensa) a ver... alguna vez... Es que a ver (decidido), a mi me gustan 
los hombres mayores (ríe) v… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
(Piensa) a ver... alguna vez... Es que a ver (decidido), a mi me gustan los 
hombres mayores (ríe) vale?. Del rollo, pues treinta años, tal (...) yo la 
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verdad que no tengo ningún pudor de ir con ellos por la calle cogido o 
darme algún beso en un bar (...) y entonces si que la gente mira raro y 
algunos hasta te ponen cada de asco... pero lo que es agredir verbalmente, 
hasta la fecha no (...) 

 6:5 recibes comentarios de todo tipo como eres una niña o que chico 
tan maricón o algún tipo de comen… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
recibes comentarios de todo tipo como eres una niña o que chico tan 
maricón o algún tipo de comentario así pero no haces caso y sino como en 
primaria marimacho y cosas de estas pero así como agresión de agredirme 
por ser diferente entre comillas...no 

 6:7 Cuando me llamaban marimacho pues bueno... a veces molestaba a 
veces no, depende del día pero cuand… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Cuando me llamaban marimacho pues bueno... a veces molestaba a veces 
no, depende del día pero cuando me dijeron lo de bájate los pantalones pa 
ver lo que eres pues sí que me fui a casa un poco llorando 

○ Família 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

4 Quotations: 
 1:3 (...) la decisió al final era meva... jo ho hagués fet m’haguessin 

recolzat o no... 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) la decisió al final era meva... jo ho hagués fet m’haguessin recolzat o 
no... 

 2:1 .. si que es veritat que la família en general, no s’ho va prendre gens 
bé i no ho entenen i a dia… 

In Document: 
 2 HTr2_E_NP.pdf 

Content: 
.. si que es veritat que la família en general, no s’ho va prendre gens bé i 
no ho entenen i a dia d’avui crec que segueixen pensant que es com un 
trastorn... 
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 5:1 Pero bueno, como que tardo un par de años en asimilarlo. (Cambia 
de tono), mi padre a sido un tema… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Pero bueno, como que tardo un par de años en asimilarlo. (Cambia de 
tono), mi padre a sido un tema tabú, ósea ese día me dijo: “¿Qué le dices a 
tu madre que eres maricón?” y el tema nunca ha vuelto a salir con mi 
padre, no se me da (...) me da reparo hablar con él sobre esto. 

 6:1 Pues la verdad es que muy buena me han aceptado todos muy bien 
y ningún problema 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Pues la verdad es que muy buena me han aceptado todos muy bien y 
ningún problema 

○ Presència Homofòbia/Tranfòbia 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

5 Quotations: 
 1:12 Sí, jo crec que sí... el que et deia abans... jo penso que la gent... l’hi 

falta valentia (...) ag… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
Sí, jo crec que sí... el que et deia abans... jo penso que la gent... l’hi falta 
valentia (...) agafa forces als instituts que van en grupets i tenen el valor 
d’anar en massa a fer-li mal a un de sòl... (...) al anar creixent... l’anar a 
coneixent gent... (...) ara ho ha entès i no te cap problema... la 
desconeixença també fa molt de mal... 

 3:9 (...) contractar una dona i desprès te’n adonés que es transsexual... 
(...) la reacció no serà l… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) contractar una dona i desprès te’n adonés que es transsexual... (...) la 
reacció no serà la mateixa... és com tot, com el que et deia abans... ets 
diferent, et tracten d’una manera i quan ets diferents et tracten d’una altre... 

 4:10 Muchísimo, muchísimo pero muchísimo... demasiado. Vale que si, 
que parece que últimamente esta t… 
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In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Muchísimo, muchísimo pero muchísimo... demasiado. Vale que si, que 
parece que últimamente esta todo como mas aceptado... que se ve más 
gente sin esconderse, mostrándose tal y como son... pero si que es verdad 
que sigue habiendo mucha, homofobia... mucha. 

 4:11 Pues solo tengo que darme un paseo con un chico agarrado de la 
mano.... Con eso ya, simplemente, mir… 

In Document: 
 4 GAY2_NE_NP.pdf 

Content: 
Pues solo tengo que darme un paseo con un chico agarrado de la mano.... 
Con eso ya, simplemente, miradas de la gente, tal... comentarios, te das 
cuenta. Eso ya... yo lo considero una actitud homófoba básicamente, 
porque no están respetando... 

 5:10 Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. 
Que si, que en el trabajo pues... po… 

In Document: 
 5 GAY1_E_NP.pdf 

Content: 
Pues si que algún amigo me ha comentado... conocido más bien. Que si, 
que en el trabajo pues... por las pintas, ósea, si tienes más pluma supongo 
que tienes más problema... 

○ Reacció 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

4 Quotations: 
 1:13 (...) les coses t’afecten segons el que tu estiguis disposat, no? (...) 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
(...) les coses t’afecten segons el que tu estiguis disposat, no? (...) 

 3:11 (...) no n’hi ha prou amb queixar-te... està bé que et queixis... però 
si només fas que queixar-… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
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(...) no n’hi ha prou amb queixar-te... està bé que et queixis... però si 
només fas que queixar-te... (...) 

 3:12 (...) si que hi ha molta victimització, agressions i conceptes 
erronis... (...) cada cop hi ha un v… 

In Document: 
 3 HBi1_E_NP.pdf 

Content: 
(...) si que hi ha molta victimització, agressions i conceptes erronis... (...) 
cada cop hi ha un victimisme crònic que considero que no em representa... 
(...) parla amb qui t’ho diu i intenta’l convèncer... no t’ha d’afectar ... s’hi 
t’afecta es que l’hi dones importància i si l’hi dones importància... seguiran 
fent-ho... 

 6:8 Hombre es un poco incómodo porque a veces se hablan cosas de 
chicos y claro tú no puedes hablar de… 

In Document: 
 6 HTr3_NE_NP.pdf 

Content: 
Hombre es un poco incómodo porque a veces se hablan cosas de chicos y 
claro tú no puedes hablar de todo 

○ Relació LGTB 
Created: 18/4/16 by Aida Escarré Borràs, Modified: 18/4/16 by Aida Escarré 
Borràs 

Groups: 
 SOGI Vitimització  

1 Quotations: 
 1:5 Sí... no molta... hi ha molta gent que es mou en ambients i que tot el 

cercle el fan amb persones t… 

In Document: 
 1 HTr1_E_P.pdf 

Content: 
Sí... no molta... hi ha molta gent que es mou en ambients i que tot el cercle 
el fan amb persones trans... també es gent dintre del que jo conec que si 
que ha patit malament i a on es senten més còmodes es dintre d’un grup 
d’iguals...que hagin patit una situació semblant... (...) 

 

 
 
 
 
 
 


