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EL PERQUÈ D’AQUESTA GUIA
Al llarg del temps i en la nostra cultura, les persones amb orientacions afectives,
sexuals, expressions i identitats de gènere diferents a les normatives, han patit
incomprensió i discriminació per part de la societat. Les mobilitzacions i reivindicacions dels grups LGBTI+ han aconseguit posar fi a la discriminació en l’àmbit
legal, on s’ha assolit pràcticament la igualtat.
La realitat social, però, és una altra. Certament, les persones LGBTI+ viuen amb
molta més llibertat que anys enrere, però encara hi ha importants situacions d’incomprensió, de prejudicis, de discriminació, lesbofòbia, homofòbia, bifòbia, transfòbia i intersexofòbia.

DIVERSXS

GUIA DE LECTURA LGBTI+
Reflexions sobre el món LGBTI+ provinents de persones de diferents
àmbits (poesia, salut, música, cinema, activisme transfeminista)
que mostren cinc punts de partida per continuar indagant, aprenent, dubtant i qüestionant a través de llibres. Lectures que pretenen
trencar barreres i estigmes, compartir reflexions i fomentar l’autoconeixement. Perquè tal com el diu el protagonista d’Ariel i els cossos,
“[el] que soc va més enllà d’una paraula que m’estreny”.
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Conscients d’aquesta realitat, L’Arrel. Fòrum de les Adolescències, un grup format
per joves d’entre 12 i 16 anys de diferents centres educatius de secundària, entitats
de lleure, centres oberts i de l’Escola Montserrat Montero, han volgut contribuir i
treballar aspectes relacionats amb el sistema patriarcal i contra la LGBTI-fòbia
que aquest sistema genera. La intenció és sumar energies per trencar amb els
cànons establerts, que ens pressuposen d’una única manera, que ens marquen
un únic camí, que no ens deixen ser lliures en les diverses orientacions afectives, sexuals, expressions i identitats de gènere, per combatre la discriminació per
aquests motius, compartir experiències i ampliar coneixements.
El recull de propostes per part d’aquest grup va motivar que diferents serveis de
l’Ajuntament es plantegessin accions més reals i pròximes a les demandes del
jovent vinculades a l’àmbit de les diversitats sexuals i de gèneres. Una de les estratègies ha estat la creació d’aquesta guia de lectura perquè totes les persones
necessitem reeducar-nos i ampliar referents, tenint present que a través de l’educació i la cultura es generen els motors de canvi per a la transformació social.
Esperem que us sigui d’utilitat!

Servei d’Igualtat i LGBTI+,
Servei de Joventut
i Biblioteques de Granollers
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SALIR DEL ARMARIO: GUÍA PARA PADRES
DE LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES

TRANSEXUALIDADES: ACOMPAÑAMIENTO,
FACTORES DE SALUD Y RECURSOS EDUCATIVOS

J Guia per a pares i mares per comprendre orientacions sexuals i poder enfortir els vincles familiars a través del diàleg.

J

Anne Dohrenwend

ARIEL I ELS COSSOS
Sebastià Portell

J Quan li pregunten si és un home o una dona, Ariel no

sap què respondre. Li han dit que té un cos i que aquest
cos podria arribar a estimar altres cossos, però la vivència d’Ariel sempre és una altra.

ASÍ SON NUESTRAS REGLAS
EsCarolota

J

#AUTO
CONEIXEMENT
“Només la persona pot saber qui és. No existeix cap prova mèdica o
científica que certifiqui la identitat d’una persona, com tampoc n’hi ha
cap que determini la seva orientació sexual. Tu saps qui t’atrau, l’única
persona que ho saps ets tu i això, perquè la gent ho entengui, és igual
amb la identitat.”

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA ADOLESCENTES TRANS
Owl i Fox Fisher

J Guia enfocada a adolescents amb preguntes i res-

postes sobre la transsexualitat, així com les cures i trucs
per viure-ho de manera plena.

Manual sobre què significa la transsexualitat i el
que comporta, per fomentar un canvi social i mostrar la
diversitat. Inclou activitats pràctiques com a recurs per
tractar el que envolta el terme trans.

¿POR QUÉ SER FELIZ CUANDO PUEDES SER
NORMAL?
Jeanette Winterson

J “Per què ser feliç quan pots ser normal?”, va pregun-

tar la senyora Winterson a la seva filla Jeanette quan,
en fer setze anys, li va confessar que s’havia enamorat
d’una altra noia. En una llar on la disciplina sembla que
s’imposa, la Jeanette es rebel·la, buscant el plaer en la
pell d’altres dones i trobant a la biblioteca del barri novel·les i poemes que la porten cap a la felicitat.

L’ART DE SER NORMAL
Lisa Williamson

J El primer dia de curs, en Leo només té un objectiu:
passar desapercebut i que ningú s’assabenti del seu
passat. En canvi, les coses es compliquen: la noia més
guapa de la classe s’enamora d’ell i alhora comença a
fer-se amic d’en David, el raret de la classe. Una història
sobre la lluita per la normalitat de ser diferents. Què significa ser normal?

ARISTÒTIL I DANTE DESCOBREIXEN ELS
SECRETS DE L’UNIVERS
Benjamin Alire Sáenz

J Aristòtil i Dante aparentment són diferents. Però a

poc a poc aprendran a entendre’s i a creure en ells mateixos.

GÉNERO: PARA QUE NOS ENTENDAMOS
Noa Delclòs Coll

J Introducció al món del gènere i els seus termes asRosa Almirall, ginecòloga
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Regla, menstruació, període…, què és? Què passa si
no ve? Què es pot fer servir quan la tens? Totes les persones la vivim igual? Así son nuestras reglas il·lustra la
menstruació des d’una diversitat de cossos i vivències,
amb humor i mirada feminista.

Raquel Lucas Platero Méndez

sociats. Identitat, expressió, cossos o discriminació són
algunes paraules que ajudaran a comprendre la realitat
de cada persona.
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#ETIQUETES

TE DEIX, AMOR, LA MAR
COM A PENYORA
Carme Riera

J Carme Riera fa una recopilació

de narracions curtes sobre personatges que són fora de la suposada
normalitat de la societat.

TRÀNSIT

Ian Bermúdez Raventós

J Un còmic ens presenta Ian, que

amb les seves vivències mostra com
es pot viure el gènere i la sexualitat
més enllà del binomi home-dona.
Què vol dir fer un trànsit en el gènere? Com són les persones trans?
La història mostra les possibilitats
d’ aquest recorregut i de poder ser
trans de la manera que es vulgui.

TRANSCARIBEÑX
Yolanda Arroyo Pizarro

J Ens han construït un univers on

les persones protagonistes transiten
dins i fora del binari home-dona, i
les personalitats del qual s’ancoren
en la transmutació entre identitat
de gènere i orientació sexual. Els
personatges de Transcaribeñx ens
mostren situacions personals que
resulten properes i ens permeten
posar en la pell de qualsevol altra
persona.

“Jo no soc trans, tampoc gender fluid, em considere una noia i m’hi sent

CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES = CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS. WORK
IN PROGRESS

còmoda, encara que la meua expressió de gènere és masculina, però

J

això no vol dir que vulga ser un home. Hem de començar a obrir tot tipus
d’horitzons.”

Mar C. Llop

Aquest projecte fotogràfic ens
mostra les instantànies de cossos
i textos sobre els pensaments i els
sentiments de més d’una setantena
de persones, amb l’objectiu de crear
referents sobre qüestions que sovint
s’estigmatitzen.

GEORGE
Alex Gino

J George no sap com explicar qui

se sent en realitat. Les etiquetes
marquen com se suposa que ha de
comportar-se, però George té un
pla per canviar-ho tot. L’ autor, Alex
Gino, treballa per donar visibilitat a
la transsexualitat en totes les seves
novel·les.

EL PRÍNCIPE Y LA MODISTA
Jen Wang

J El príncep Sebastian oculta que
li agrada vestir-se de dona. Fins
quan podrà mantenir aquesta identitat? Un còmic que ens parla de qui
som, de les aparences, dels deures,
de la família i de la identitat.

BOY ERASED (IDENTIDAD
BORRADA)
Garrard Conley

J Garrard, fill d’un pastor baptista

fonamentalista d’una petita ciutat
d’Arkansas, és enviat a un programa de teràpia de conversió quan
els seus pares descobreixen que
és homosexual. Aquesta novel·la,
basada en una història real, broda el
drama de les teràpies de conversió i
reflexiona sobre l’impacte que tenen.

ARROZ TRES DELICIAS:
SEXO, RAZA Y GÉNERO
Chenta Tsai Tseng

J

LES HEROÏNES CONTRAATAQUEN: MODELS LITERARIS CONTRA L’UNIVERSAL
MASCULÍ A LA LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL

Llibre autobiogràfic i reivindicatiu d’un dels cantants de pop actuals, Putochinomaricón, que aborda
temes com l’homofòbia social, però
també la plumofòbia i el racisme,
dues discriminacions molt presents
en el col·lectiu. Com és viure sent
una persona asiàtica, migrant, homosexual i amb ploma en la societat
actual?

J Bel Olid proposa set obres aptes

LA DOBLE TRANSICIÓN

Bel Olid

per a qualsevol edat amb protagonistes femenines, per reivindicar-ne
la presència en un món literari basat
en protagonistes masculins. L’obra
pretén generar debat al voltant de la
igualtat i la recerca de la pròpia identitat mostrant altres models.

M’ESTIMES I EM TIMES
Júlia Bertran

Raúl Solís Galván

J Durant la transició espanyola va
haver-hi dones que van fer una transició paral·lela: la del seu gènere.
L’autor explica les històries de Petroli, Salvaora, Silvia, Miryam, Soraya,
Mar, María José o Manolita, entre
d’altres. Un episodi de la memòria
espanyola que el llibre vol recordar
perquè no caigui en l’oblit.

J

Il·lustracions que trenquen els
estereotips de gènere, de l’amor
romàntic i de tots els patrons que
coneixem. A través d’il·lustracions i
entrevistes, la periodista Júlia Bertran intenta desmuntar idees preconcebudes sobre les relacions i la
societat.

Clara Peya @clarapeya, música
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#REIVINDICACIÓ
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NO EXISTE SEXO SIN RACIALIZACIÓN
Diversos autors

J

La publicació neix del projecte homònim desenvolupat el juny
de 2017 a Intermediae, Matadero
Madrid. Inclou textos i imatges que
aborden l’encreuament conflictiu entre dissidència sexual i antiracisme,
a partir del resultat dels tallers fets
amb persones racialitzades i dissidents sexuals.

LA HERMANA, LA EXTRANJERA: EXTRACTOS

Audre Lorde

#REIVINDICACIÓ

J Reflexió sobre les conseqüències
de l’opressió que pateix una dona,
negra, mare, lesbiana i poeta. L’autora
reivindica la subjectivitat dels marginats o exclosos per diferents règims
d’opressió en què s’interrelacionen
l’homofòbia, el racisme, el classisme i
el masclisme. Reflexió sobre la maternitat lesbiana, la relació entre la política, l’economia i la salut de les dones, i
les limitacions del món acadèmic com
a espai de reivindicació i denúncia.
DESCONOCIDAS & FASCINANTES
Thais Morales, Isabel Franc

J
“Jo sempre he viscut la llibertat d’expressió i d’emoció absoluta. El terme queer és un paraigües molt extens que inclou tantes identitats
com persones som i, dins això, és com un ball i tu pots ballar cap a
la direcció que vulguis. I això és el que s’ha de reivindicar, aquesta
llibertat de moviments mentals, emocionals, físics, sexuals i d’imatge.”

63 petites biografies de dones
que en algun moment han tingut relacions afectives amb altres dones i
que ens descobreixen persones fascinants, agosarades, extravagants,
creadores, rebels i precursores, en
molts casos. El llibre pretén donar
visibilitat a les fites d’aquestes dones.

CROSS-DRESSING
Alba Barbé i Serra

J
Txus Garcia @txusgarcia, poeta
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Investigació sobre la pràctica
cross-dresser i l’impacte que té. Basat en les experiències del club EnFemme de Barcelona, el llibre pretén
anar més enllà de les classificacions
establertes.

CADA DIA

David Levithan

J Cada matí, un cos diferent. Cada
matí, una vida diferent. Un personatge poc comú que traspassa les fronteres de les idees que tenim sobre el
gènere i sexualitat.

AMORS SENSE CASA: POESIA LGBTQ CATALANA
Diversos autors

J Un recorregut personal a la re-

cerca dels desitjos i de les identitats
sexuals i de gènere no normatius en
la poesia catalana. Selecció feta per
Sebastià Portell.

I.D.: ¿POR QUÉ NO TE GUSTA TU CUERPO?

¿QUÉ PACHA, MAMA?

J Noa, Miguel i Charlotte desitgen

J La il·lustradora Lola Vendetta es

A LA CONQUISTA DEL CUERPO EQUIVOCADO

DIBUIXANT EL GÈNERE

Miquel Missé

Gerard Coll-Planas, Maria Vidal
(il·lustració)

J Assaig sobre una nova manera

J

Emma Ríos

canviar de cos a través d’una operació. La lluita per aconseguir-ho plantejarà com és la identitat i les etiquetes que porta cadascú.

d’entendre la transsexualitat, tradicionalment entesa com un malestar
que prové del propi cos. Una lectura
que trenca significats i rols atorgats i
formula preguntes noves.

EL CHICO DE LAS ESTRELLAS
Christian Martínez Pueyo

J És la història de l’autor, conegut

a les xarxes socials amb el nom de
Peter Pan. Durant vint anys ha lluitat
per ser lliure i tenir el valor de ser ell
mateix, gràcies als seus antídots per
a la supervivència.

Lola Vendetta / Raquel Riba Rossy
revoluciona per conèixer realment la
seva identitat, sense lligams materns
ni les idees preconcebudes que ha
viscut des de la infantesa.

A través d’il·lustracions s’explica el gènere com una construcció
cultural que regula les diferències i
desigualtats entre dones i homes, i
que suposa l’exclusió de les persones
trans, intersexuals, gais, lesbianes i
bisexuals.

ESTE TORCIDO AMOR: LA
TERNURA DE LOS AHOGADOS
Txus García

J

Versos de la poeta i rapsoda
queer Txus García, que desemmascaren els prejudicis i etiquetes que
posem a les persones.

LA MIRADA DE MICHONNE:
GUIA D’AUTODEFENSA FEMINISTA

EL PENSAMIENTO HETEROSEXUAL Y OTROS ENSAYOS

J Petita guia amb tècniques d’au-

J Wittig no analitza l’heterosexua-

Rubén Sànchez Ruiz

todefensa feminista, des de l’àmbit
psicològic fins al físic. Inclou el pròleg
de l’experta en autodefensa feminista
Karin Konkle.

Monique Wittig

litat en el sentit de les pràctiques
sexuals, sinó com a règim polític.
L’assaig és un dels precursors fonamentals de la teoria queer.
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OH MY GOIG: TOT EL QUE VOLS SABER
SOBRE LA TEVA SEXUALITAT

SEXO JOVEN

J Basat en el programa de televisió Oh my goig, el

sexualitat per poder gaudir-ne d’una manera segura i
saludable.

Noemí Elvira Marín, Anna M. Morero Beltrán

llibre ofereix informació sobre el món de la sexualitat:
el cos, el plaer, la identitat, les preferències i els drets
sexuals, per deixar enrere tabús i prejudicis.

SEX-CRETS: ELS SECRETS D’UN APRENENTATGE
Diversos autors

Elena Crespi i Asensio

Ana García Mañas

J Com s’ha de parlar sobre sexualitat amb els fills? El

J Per a educadors i educadores, i també per a les famí-

SEXPERIMENTANDO

ÉTICA PROMISCUA: UNA GUÍA PRÁCTICA
PARA EL POLIAMOR, LAS RELACIONES
ABIERTAS Y OTRAS AVENTURAS

a adolescents que volen resoldre dubtes
sobre la seva sexualitat d’una manera fàcil i sense prejudicis. Nayara Malnero, youtuber i sexòloga, ofereix
aquesta guia als qui no s’atreveixen a preguntar en veu
alta i tenen ganes de sexperimentar.

cansada de mentir per omissió.”

J Preguntes

CÓMO TRABAJAR EN SEXOLOGÍA CON
JÓVENES Y ADOLESCENTES

J Enfocat

litat social. Al mateix temps, ho faig per mi, perquè estic

Diversos autors

PARLEM DE SEXE A CASA: GUIA PER UNA
BONA EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA

Nayara Malnero

Sento una obligació personal i també una responsabi-

TOT EL QUE NECESSITES SABER SOBRE
SEXUALITAT: PER GAUDIR-LA DE MANERA
SANA I SEGURA

litat i els drets sexuals i reproductius, per gaudir d’una
vida satisfactòria, lliure i sense discriminacions.

llibre vol donar resposta als dubtes d’infants i adolescents, així com abordar aquestes qüestions de manera
natural i sense prejudicis.

això pot marcar la diferència per a algunes persones.

J Guia senzilla que descriu els aspectes bàsics de la

i respostes sobre el sexe, el plaer, les
emocions, les identitats i els drets sexuals i reproductius. Una guia de les professionals del Centre Jove
d’Atenció a les Sexualitats de Barcelona.

J Guia per a educadors i educadores sobre la sexua-

“Avui estic aquí com a lesbiana, i ho comparteixo perquè

Francisca Molero

EXPLOSIÓN SEXUAL: COMO AYUDAR A LOS
NIÑOS A DESARROLLAR UNA SEXUALIDAD
SANA EN UN MUNDO EXPUESTO A LA
CULTURA PORNO
Cindy Pierce

J Descriu les influències que reben els joves, especial-

ment en un món digital on la visió de la sexualitat es
distorsiona. Un llibre enfocat a l’àmbit familiar, perquè
els pares siguin els principals educadors en sexualitat
dels seus fills.

lies. Es tracta la sexualitat de manera natural, allunyada
d’ideologies o moralitats concretes, amb l’objectiu de
despertar curiositat.

Dossie Easton, Janet W.Hardy

J Escrita per desfer alguns mites, explora l’amor, la
sexualitat i la intimitat més enllà de la monogàmia convencional i dona a conèixer relacions alternatives.

RESPETO: EL SEXO CON SENTIDO: NO TE
QUEDES CON LAS GANAS
Inti Chávez Pérez

J Una

guia sobre sexualitat masculina adreçada a
joves. Directa i pràctica, aborda qüestions relacionades
amb la sexualitat, el cos, el plaer i les emocions. L’autor
respon les preguntes des de la llibertat i el respecte.

Ellen Page @ellenpage, actriu
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PENSAMIENTO MONÓGAMO, TERROR POLIAMOROSO
Brigitte Vasallo

J Recerca històrica sobre la centralitat de la mono-

#DESIG

gàmia en les nostres construccions amoroses i els
mecanismes d’imposició. Un assaig que desmunta les
nostres formes de relació des de la base.

EL AZUL ES UN COLOR CÁLIDO

amb els altres, què permets i què no.”

J Guia informativa sobre el consentiment i l’educació
sexual, i contra la cultura de la violació. Per saber-ho tot
sobre orientació sexual, gènere, feminisme i consentiment
NACIDAS PARA EL PLACER: INSTINTO Y
SEXUALIDAD EN LA MUJER

Mireia Darder

J Clementine és una adolescent que s’enamora d’una

J Es presenten realitats allunyades de les construccions socials envers les dones, així com el desenvolupament de l’instint sexual, el plaer i el cos.

noia de cabells blaus. Una història d’amor i descoberta
sexual marcada per les dificultats de la societat i els
prejudicis de la protagonista.

FOLLEM?
Bel Olid

J Bel Olid explora els camins que ens poden portar

a sexualitats més humanes i relacions més plaents,
allunyant-se dels prejudicis i tabús que condicionen la
sexualitat.

EL PLACER
María Hesse

J

A través de diferents personatges femenins, la
il·lustradora María Hesse parla del plaer i del despertar
sexual, el desconeixement, la curiositat i els prejudicis.

Ciara Molina, Lara Antiquino

diciona com reconeixes el teu cos, com el cuides, com et relaciones

Shaina Joy Machlus

Julie Maroh

SEXO SENTIDO, SEXO VIVIDO: DESCUBRE
LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES
PARA VIVIR TU SEXUALIDAD CON PLENITUD

“El desig travessa les nostres vides d’una manera clau, perquè con-

LA PARAULA MÉS SEXI ÉS SÍ

JGuia sobre el món emocional en relació amb la se-

SEXO CON SENTIDO: PARA JÓVENES
Isabel Serrano Fuster

J Els adolescents viuen moments d’incertesa respecte de la seva sexualitat. La guia pretén acompanyar-los
en la recerca de la identitat sexual i en les primeres vivències per conèixer el seu cos i evitar riscos.
CÓMO SUPERAR UN BOLLODRAMA
Paula Alcaide

J La psicòloga Paula Alcaide desglossa algunes de
les particularitats de les relacions entre dones i ofereix
pautes per aprendre a gestionar les emocions.

(H)AMOR

Diversos autors

J Llibre que recopila diferents pensaments (Brigitte
Vasallo, Miguel Vagalume, María Rodríguez Suárez,
entre d’altres) sobre les relacions sexoafectives. Una
reflexió comuna sobre els conceptes d’amor i relacions.

xualitat, que analitza els diferents vincles afectius i com
ens afecten.

LLÁMAME POR TU NOMBRE

André Aciman

J Oliver, un estudiant americà, viatja a Itàlia per pasTeo Pardo @Teopardo_, activista transfeminista
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sar-hi l’estiu. Quan arriba, Elio, tot i la diferència d’edat,
queda fascinat. Els impulsos i la por faran que la passió
augmenti.
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TOTS ELS LLIBRES
ELS TROBARÀS
DISPONIBLES AQUÍ:
Gra. Equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8
Tel.: 93 842 66 84
gra@grajove.cat

LGBTI

www.grajove.cat

Centre per a la Igualtat
i Recursos per a Dones
Centre per a la Igualtat
i Recursos per a Dones

C. Portalet 4, 4a planta
Tel.: 93 842 67 14
puntlgtbi@granollers.cat
www.granollers.cat/punt-lgbti

Biblioteca Can Pedrals
C. d’Espí i Grau, 2
Tel.: 93 879 30 91
bcp@granollers.cat

Biblioteca Roca Umbert
C. Prat de la Riba, 77
Tel.: 93 860 44 50
bru@granollers.cat
bibliotecavirtual.diba.cat

PUNT LGBTI+

SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT

La ciutat de Granollers compta amb un Punt LGTBI+, un servei d’assessorament sobre diversitat sexual i de gènere adreçat a les persones que busquen un espai per parlar, compartir i resoldre dubtes.

QUÈ OFEREIX?
J

Suport i atenció confidencial a les demandes del persones LGBTI+ (lesbianes,
gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals), famílies, entorn i professionals, i que
es concep també com una eina contra la discriminació per LGBTI-fòbia.

J

Suport i recursos especialitzats sobre diversitat sexual i de gènere.

J

Informació general i sobre entitats LGBTI+

J

Atenció i gestió de denúncies i incidències per LGBTI-fòbia.

J

Assessorament en processos personals d’identitat sexual i de gènere.

J

Canvi de nom en la targeta sanitària de persones transgènere majors i menors d’edat.

ON ENS PODEU TROBAR?
Podeu demanar cita prèvia per:
93 842 67 14
lgbti@granollers.cat
Punt d’informació LGBTI+
Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD)
C. Portalet 4, 4a planta
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i dimarts de 16 a 18.30 h
www.granollers.cat/punt-lgbti
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