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1.TERMINOLOGIA 
• “Identitat sexual” i “Identitat de gènere” 

• “Orientació sexual” i “Preferència sexual” 

2. DIFERENTS FORMES D’ORIENTACIÓ SEXUAL 

• Heterosexualitat - HOMOSEXUALITAT: Normal? Malaltia? 

• Bisexualitat i altres 

• Asexualitat. 

3. ORIGEN DE L’ORIENTACIÓ SEXUAL 

• Teories biològiques i teories psicològiques 

• L'homosexual "neix” o “es fa”?  

4. RESUM i PUNTS DE DEBAT PER AL DIÀLEG 



 

DIARI DIGITAL elnuevodia.com (1-2-2016): 

“Durante los años de la adolescencia, los cambios hormonales y físicos de 
la pubertad generan deseos sexuales en chicos y chicas de entre 12 y 18 
años. Es un periodo crítico en el que asoman la curiosidad, el deseo de 
afecto y de apoyo. Pero en esta etapa los chicos aún no han desarrollado 
completamente lo que es su identidad sexual”… 

 

Es confon IDENTITAT SEXUAL amb ORIENTACIÓ SEXUAL 
 
Què és la IDENTITAT? 
 
Què és la ORIENTACIÓ? 



 

IDENTITAT SEXUAL 
• És sentir-se home o dona en relació al propi cos, especialment a 

partir de l´aspecte dels genitals  

• “Em veig un penis llavors sóc home, tinc vagina llavors sóc dona” 
 

 

IDENTITAT de GÈNERE 
• És sentir-se home o dona segons els aspectes socio-culturals,        

al marge del sexe biològic.  

• És una identificació en funció dels ROLS DE GÈNERE (estereotips 
assignats a homes i dones). 

• “Em sento home i em comporto com un home, per tant sóc un 
home. Em sento dona i em comporto com una dona per tant sóc 
una dona” 

 



ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT  
DE LA IDENTITAT SEXUAL I DE GÈNERE 
 
Cap als 2 anys 
• Saben que hi ha dos gèneres. 
• Tenen consciencia de la seva identitat sexual (sexe biològic).  

 
Als 4 anys: 
• PERÍODE CRÍTIC a partir del qual ja tenen clara la sensació 

de pertinença a un o un altre sexe 
• Qualsevol intent de canvi (malaltia o accident) comportarà 

un important trastorn psicològic. 
 

Als 6-7 anys 
• Es consolida la identitat sexual i de gènere. 



• PERÒ... 

Hi ha nens i nenes que entre els 2 i els 4 anys manifestaran 
una marcada incongruència entre el sexe assignat (biològic) 
i el sexe que ell o ella sent i expressa: 

• Desig intens de ser de l’altre sexe.  

• Insistència de que ell o ella són del sexe oposat. 

• Forta preferència pel travestisme. Jocs i joguines habitualment 
utilitzats per l'altre sexe 

• Fort rebuig per la pròpia anatomia. 

 

Abans es deia “TRASTORN DE LA IDENTITAT 
 SEXUAL EN INFANTS” 

 “DISFÒRIA DE GENERE en INFANTS” (DSM-V) 

  Són els nens i nenes “TRANSGÈNERE” o “TRANS” 
 



Actualment des del punt de vista científic es considera  
un FENÒMEN BIOLÒGIC CONGENIT (NEUROENDOCRINOLÒGIC) 

• Que té lloc durant el desenvolupament embrionari i fetal. 

• Entre el moment en qual es formen els òrgans genitals (8ª setmana de 
gestació) i l'assignació d'un sexe cerebral (en la 20ª setmana): 

• Per una alteració dels nivells de TESTOSTERONA. 
 

CAL NO CONFONDRE AMB: 

• HOMOSEXUALITAT 

• COMPORTAMENTS DE “INADEQUACIÓ AMB EL PAPER DEL PROPI SEXE”:  
Nens “efeminats” i nenes “xicotot”, perquè no hi ha la profunda alteració de la 
IDENTITAT DE GÈNERE. 
 

https://youtu.be/Cf79KXBCIDg 

https://youtu.be/Cf79KXBCIDg
https://youtu.be/Cf79KXBCIDg


A la 8ª SETMANA de GESTACIÓ COMENÇA la FORMACIÓ dels GENITALS 
➕TESTOSTERONA provocarà una masculinització dels genitals en nenes 
➕TESTOSTERONA provocarà una feminització dels genitals en nens 

• Són les “ANOMALIES DE LA DIFERENCIACIÓ SEXUAL”  
“Hermafrodites”, “Intersexuals”, “tercer sexe”... 

• S’evidencien al moment del naixement 

A la 20ª SETMANA COMENÇA LA CONFIGURACIÓ del CERVELL 
 

➕TESTOSTERONA provocarà una “masculinització” del cervell  
➕ TESTOSTERONA provocarà una “feminització” del cervell 

a) Explica característiques mentals de l’altre sexe en les persones “normals”:            
Masculins  HOMES  Femenins              Masculines  DONES  Femenines 

b) Explica els comportaments de “inadequació amb el paper del propi sexe”: 
NENS EFEMINATS  I NENES “XICOTOT” 

c) Explica el fenomen “transgènere” en els infants              :                    
NENS I NENES “TRANS” 

 

Però no explica l’HOMOSEXUALITAT (¡¡% de casos seran HETEROSEXUALS!!) 



PER TANT, JA PODEM DIFERENCIAR: 

IDENTITAT SEXUAL:  És la identificació a un sexe biològic: home o dona 
IDENTITAT de GÈNERE:  És la identificació a un gènere determinat: masculí o femení 
V. 

ORIENTACIÓ SEXUAL:  És l’atracció sexual (eròtica, emocional o amorosa) 
a un determinat grup de persones definides pel 
seu sexe. 

NO S’ESCULL! 
NO ES POT MODIFICAR!  

“PREFERENCIA” SEXUAL:   

És l'ELECCIÓ d'una persona en establir un gènere 
com a objecte de desig sexual.  

 

Hi pot haver concordança o discordança entre orientació i preferència sexual: 

CONCORDANÇA. Ex: Un home que es declara homosexual i que té relacions 
sexuals amb altres homes. 

DISCORDANÇA.  Ex: Una dona que sent atracció sexual cap a les dones, però 
manté relacions sexuals amb homes, i prefereix declarar-se i ser 
definida com a heterosexual. 



2. DIFERENTS FORMES D’ORIENTACIÓ SEXUAL 



Tres orientacions sexuals principals: 

• HETEROSEXUALITAT 

• HOMOSEXUALITAT  

• BISEXUALITAT 
 

Altres: 

• DEMISEXUALITAT 

• ANTROSEXUALITAT 
 

La més recent: 

• ASEXUALITAT és una falta d'orientació sexual. 

 

La més fora del normal: 

•  ORIENTACIÓ SEXUAL PARAFÍLICA: Pedofília, fetitxisme, SM... 

 

 



HETEROSEXUALITAT 
Atracció sexual o emocional cap a persones del sexe oposat 

 

• És el PATRÓ DE COMPORTAMENT més freqüent entre els individus 
d'una mateixa espècie.  
Per que és el model natural propi de la REPRODUCCIÓ SEXUAL: 
- Dos individus: mascle i femella de la mateixa espècie 
- Òrgans sexuals complementaris 
- Cèl·lules reproductives compatibles 

 

• És el MODEL SOCIAL segons les nocions tradicionals de família i 
matrimoni. 
- Aquest model social tradicional freqüentment s'ajusta a 

l“’heteronormativitat” (el “normal” és l’heterosexualitat) 
- Suprimeix la possibilitat d'altres orientacions. 



HOMOSEXUALITAT  
Atracció sexual (eròtica, emocional o amorosa)  
cap a persones del mateix sexe. 

 
• 1ª pregunta: És normal? 

Què entenem per “NORMAL”? 

a) Allò que és més freqüent (Normalitat estadística) 

b) Allò que és acceptable (Normalitat social) 

c) Allò que és sà i natural  (Normalitat biològica) 

Però qui defineix el que és “NATURAL” i el que és “CONTRANATURAL”? 
 

“CONTRANATURAL”: Contrari a l'ordre de la 
naturalesa.  

“ORDRE DE LA NATURALESA”: El que ella 
mateixa genera sobre la base de les seves 
necessitats per sustentar-se en la seva condició. 
 



CINC CRITERIS per definir una CONDUCTA SEXUAL com a “NORMAL” 
(Wardell,1989) 

1.  ESTADÍSTIC:  Si la meitat o més de la població la practica. 

2.  FILOGENÈTIC: Si forma part del comportament sexual dels mamífers o dels 
primats superiors. 

3.  MORAL: Si s’adequa als preceptes d'una comunitat determinada.               
MORAL CATÓLICA  
- Els preceptes són variables en diferents èpoques, però sol haver-hi un 

consens temporal.  
- (No podem descartar aquest criteri: preserva els valors individuals i 

col·lectius) 

4.  LEGAL:  Si no vulnera les lleis escrites.  
-  Les lleis canvien segons el lloc i l’època, però marquen un consens.  

5.  SOCIAL: Si forma part de les conductes socialment acceptades que no fan mal a 
la societat o als seus membres:  

 CRITERI CIENTÍFIC 

 CRITERI ÈTIC.  



VIOLACIÓ 
SEXE 

ORALGENITAL 
MASTURBACIÓ HOMOSEXUALITAT 

C. Estadístic Anormal Normal Normal Anormal 

C. Filogenètic Anormal Anormal Normal Normal 

C. Moral Catòlica Anormal Normal? Anormal Anormal 

C. Legal Anormal Normal Normal Normal 

C. Social Anormal Normal Normal Normal 



2ª pregunta: Els homosexuals són malalts? 
 
“El comportamiento de las personas homosexuales se aparta del 
común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad”  
Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, Colombia.  (feb. 2015) 
 
 
 
 

 

 Des de l’Edat Mitjana fins el segle XIX:  
En el nostre context de moral cristiana l’homosexualitat era un PECAT 
”PECADO NEFANDO” “És pecat tot acte sexual no destinat a la procreació, en la 

postura apropiada i amb l'ús del membre i de l'orifici adequat”                     

S. Agustí (430)  
 

 Segle XIX:  
Esdevé una MALATIA “DEGENERATIVA” (conseqüència de la MASTURBACIÓ) 
1878 “Psychopatia Sexualis” Kraft-Ebing 
 

 1892 
Freud: “PERVERSIÓ” (tot allò que no és la “còpula heterosexual normal”) 



 

 1953 - Kinsey: INFORME KINSEY 
Primer estudi estadístic sobre sexualitat en població. 
 

 1957 – Hooker: Primera investigació sense prejudicis. 

- No hi havien diferències en l'estabilitat emocional i la salut mental entre 
homes homosexuals i homes heterosexuals. 

- Els homosexuals són persones equilibrades psicològica i mentalment. 

 

 A partir de 1970: Es considera una “VARIANT de la SEXUALITAT HUMANA” 

 1973 
L'APA (Associació Psiquiàtrica Americana) deixa de considerar 
l'homosexualitat com una malaltia.  
Només manté l’ “Homosexualitat egodistònica” 

 1987 
Desapareix definitivament del DSM (Manual de Trastorns Mentals) 
 



“BISEXUALITAT”  
Atracció física i/o sentimental cap a individus de tots dos sexes. 

 

• FREUD, 1927:  
“L'ésser humà neix amb orientació sexual establerta com bisexual i conforme es 
desenvolupa, adquireix i unifica la seva sexualitat cap a una sola orientació, ja 
sigui heterosexual o homosexual”. 
 

• KINSEY, 1948: 
 “És una fixació transitòria entre l’heterosexualitat i l'homosexualitat segons la 
seva ubicació en el CONTINUUM HOMO-HETEROSEXUAL”. 



 

• HETEROFLEXIBILITAT - HOMOFLEXIBILITAT 
• BICURIOSITAT  

- Descriuen persones amb ORIENTACIÓ SEXUAL definida que 
tenen contacte sexual o relacions emocionals ocasionals amb 
persones que no concorden amb la seva orientació   
      Escala Kinsey = 1-2 i 4-5 

• PANSEXUALITAT 
Atracció per altres persones independentment del seu sexe i el seu gènere. 

- Atracció per homes, per dones... I per persones intersexuals, intergèneres, i 
transexuals. 

- Els pansexuals afirmen que per a ells l’important són les persones (el sexe i el 
gènere de les quals no tenen importància). 

• ANTROSEXUALITAT  
Terme aplicat a les persones que desconeixen la seva orientació sexual 
- Però poden establir vincles amorosos amb qualsevol persona de qualsevol 

gènere i identitat. 
- Es com la PANSEXUALITAT, però a diferència d'aquesta, l’antrosexual desconeix 

quina és la seva orientació sexual. 

Termes similars solen ser catalogats sota els criteris de la BISEXUALITAT: 



ASEXUALITAT  
Absència d'algun tipus d'orientació sexual  
Absència d'interès en la pràctica de relacions sexuals amb ningú. 
 
Però poden experimentar atracció emocional o desitjos d'intimitat amb altres 
persones. 
 
NO CONFONDRE AMB ABSTINÈNCIA SEXUAL o CELIBAT:  
Són la supressió de les relacions sexuals  
per motius personals ABSTINENCIA: “Espero a la persona adequada” 
per motius religiosos  CELIBAT: “Faig un vot de castedat” 

però no hi ha supressió del desig sexual. 
 
 
 



És un col·lectiu que desitja reconeixement 
Volen que es converteixi en una més de les 
opcions sexuals convencionals.  
 
Asexual Awareness Week (23 – 29 OCT) 
(Setmana de Conscienciació dels Asexuals) 

 

 
SUBDIVISIONS: 

• “HETERORROMANTICS” 
• “HOMORROMÁNTICS 
• “BIRROMÁNTICS 
• “DEMISEXUALS”  

- Només senten atracció sexual cap a persones amb les 
quals prèviament han desenvolupat llaços emocionals 
estables i de certa durada.  

- Abans d'això, el demisexual es comporta com un 
asexual. 

 



 

¡Multiplicidad de Definiciones! ¿Soy Asexual? 

Muchos asexuales con “Impulsos Románticos” también tienen una 

orientación:  

Algunos asexuales se identifican como hetero-románticos,  

otros como homo-románticos o bi-románticos. 

Otros asexuales se identifican como pan-románticos porque su 

atracción romántica no está basada en el género.  

 

Los asexuales también pueden formar relaciones no convencionales y por lo 

tanto experimentar el “poliamor”, o tener sentimientos “raros”. 

No tiene que identificarse con una sola palabra, los humanos somos muy 

complejos. 

 

Puede identificarse como asexual y bi-romántico; o sentir poliamor siendo 

asexual; o como una persona bi-poliamor-asexual. 

¡Podría hacer su propia identidad sexual, totalmente nueva!.  

 

Recuerde, la definición de su sexualidad se la da usted mismo. 

 

Del BLOG “UnaChicaAsexual” 



IMMA MONSÓ (La Vanguardia, 12/11/2014 

• (Parlant de la “asexualitat)…tant reconeixement social 
d'opcions variades es tradueix en milers d'adolescents 
desorientats que creuen poder tenir davant ells un ampli 
ventall de possibilitats. Expliquen els especialistes en 
crisis d'adolescència que cada dia més criatures 
expressen aquest tipus de preguntes sense haver 
experimentat cap símptoma que justifiqui els seus 
dubtes: “I si resulta que sóc lesbiana?”, “i si només 
m'interessa l'onanisme?”. Ara també poden dir: “I si fos 
demisexual?”, perquè la qüestió és ser alguna cosa, tenir 
un diagnòstic (“Per ventura totes les meves angoixes són 
degudes al fet que sóc birromántic i no ho sé?”), 
etcètera. Gran part dels joves ja no es plantegen la seva 
orientació sexual com alguna cosa natural o com una 
destinació al que no poden ni han de renunciar, sinó com 
una elecció que poden fer en el gran supermercat global 
de les opcions sexuals. I com més millor perquè la 
llibertat, diuen, és això: tenir davant moltes opcions per 
poder decidir...  



3. ORIGEN DE L’ORIENTACIÓ SEXUAL 



Les recerques sobre l’origen de l’orientació sexual estan 
sotmeses a una gran controvèrsia, des de finals del segle XIX. 
 
1886. “Psychopatia sexualis”. Richard von Kraft-Ebing descriu les “Conductes sexuals 

anormals”: homosexualitat, nimfomania, fetitxisme, etc  
 

Els JUTGES per dictar sentències necessitaven saber si 
aquesta conducta sexual anormal 

 
 

“TEORIA DE LA DEGENERACIÓ” :    
‘INNAT’               =    MALALTIA   =   NO PUNIBLE   =   NO TRACTABLE      
‘DEGENERATIU’ =    VICI              =    PUNIBLE         =    TRACTABLE potencialment 

"neix o es fa”? 

• Actualment es contínua mantenint l'antiga dicotomia:  

CONGÈNIT  =  ORIGEN BIOLÒGIC  =  GENÈTIC  =  CAUSA IRREVERSIBLE 
que faria acceptar la seva “NORMALITAT”  
i la impossibilitat de tractament  

ADQUIRIT  =  ORIGEN PSICOLÒGIC  =  AMBIENTAL  =   ALTERACIÓ CORREGIBLE 
que faria plantejar la seva “ANORMALITAT” 
i la possibilitat i justificació de tractament 

 



1 – TEORIAS de ORIGEN BIOLÒGIC 
 

• ORIGEN ESTRUCTURAL  
• Efectes patològics d'un virus    REBUTJADA 

• Diferent estructura cerebral   IRRELLEVANT 

• Diferències somàtiques i sensorials   IRRELLEVANT 

 
• ORIGEN GENÈTIC 

• Possibilitat d'existència d'un gen específic IRRELLEVANT    ? 
• Estudis sobre bessons           CONTRADICTORI 

 
• ORIGEN HORMONAL 

• Exposició a hormones en l'etapa prenatal: 
 
 
 
 

 
 
 

• Efecte de l'ordre de naixement dels germans IRRELLEVANT 

• Bisfenol A       IRRELLEVANT 

 

- Segons el nivell de TESTOSTERONA durant la gestació el cervell pot 
quedar més o menys masculinitzat o feminitzat. 

- Això afectarà als comportaments infantils i adults. 
- HIPOTETICAMENT POT CONDICIONAR CAP A l'HOMOSEXUALITAT.  
- S’han fet experiments amb animals, però no és extrapolable. 



Answers to Your Questions For a Better Understanding of Sexual Orientation 
& Homosexuality (2008). AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. 
 

“L'orientació sexual pot ser determinada d'acord a la interacció de factors 
biològics i socials, assegurant que és impossible determinar les causes 
exactes de l'homosexualitat fins al moment a causa de la inexistència 
d'estudis científics verificables” 
 

La resposta de l’APA davant tots els intents de cercar una explicació biològica 
de l’homosexualitat:  

  Als EUA, davant aquesta publicació, organitzacions polítiques de bases 
religioses i conservadores van afirmar que l'APA “havia rebutjat la 
teoria biològica de l'orientació sexual, i per tant havia afirmat que 
l'homosexualitat era adquirida, voluntària, un patiment psiquiàtric o 
una condició psicològicament ocasionada”. 



2 – TEORIES D’ORIGEN PSICOLÒGIC 
– Retard de la maduració    REBUTJADA 

– Ambient familiar     REBUTJADA 

– Trauma sexual      REBUTJADA 

– Rebuig de la imatge corporal    REBUTJADA 

– Incapacitat d'assumpció del rol de gènere  REBUTJADA 

– Cultura social       REBUTJADA 

– Elecció i transgressió social    REBUTJADA 



– Teoria del “RETARD DE LA MADURACIÓ” 
 

PSICOANÀLISI:   
”L'homosexualitat és una fase del desenvolupament cap a l’heterosexualitat”. 
“Els homosexuals s'han quedat fixats en un període primerenc”. 

 

 Però l’homosexualitat no és cap fase del desenvolupament de l’orientació. 
 
 
 

– Teoria de les “DIFICULTATS EN LES RELACIONS HETEROSEXUALS”  
 

FREUD: 
“Certs casos d'homosexualitat es deuen a males experiències heterosexuals, que 
provoquen una inversió de la libido en el seu objecte sexual” 

 

- Una por a no donar la talla 
- Un fracàs en una relació sentimental important 
- Una ruptura matrimonial 
- No trobar la persona correcta  
són situacions que podrien facilitar l'orientació homosexual… 

 
 A les edats en les quals això pot passar, l’orientació sexual ja està definida. 



– Teoria de l’”AMBIENT FAMILIAR” 
(Creença popular):  
L’HETEROSEXUALITAT és el producte de una correcta criança del nen o nena. 
Aquest correcte desenvolupament pot ser alterat per un contagi social o 
com a producte d'una família no convencional… i donar lloc a 
l'HOMOSEXUALITAT. 
 

“FIGURES PATERNES INADEQUADES” 
1952, Halperin: “Un pare feble i una mare forta poden influir en l'home per 
acabar sent homosexual” 
Altres variants: “Absència de pare”. “Absència de mare”. “Mare 

sobreprotectora i castradora”. “Mare excessivament 
permissiva i afectuosa”. “Combinació de mare 
sobreprotectora i pare passiu”. “Combinació de pare feble 
inexistent o absent amb mare massa present i castradora”…  

 

 HAN ESTAT REBUTJADES: s'han mostrat irrellevants en la determinació 
de l'orientació sexual. 

 En un ambient familiar “sa” poden desenvolupar-se altres orientacions 
sexuals diferents a l’heterosexualitat. 

 Un ambient familiar homoparental no te cap efecte en la identitat de 
gènere ni en la orientació sexual dels nens i nenes. 



 

American Psychological Association 
American Psychiatric Association.  
“Children Raised by Gai and Lesbian Parents”, juny 2012 

 
  En la visió ètica contemporània sobre l'ADOPCIÓ PER PART DE PERSONES LGBT, 

s'assegura que les estructures familiars conformades per LGBT són igualment 
funcionals que la família tradicional heterosexual, per la qual cosa s'assegura 
una neutralitat en el tema de l’educació dels fills i la seva orientació sexual. 

HOMOPARENTALITAT: 

ADOPCIÓ: 

  

 MONOPARENTALITAT: Família composta per un sol progenitor d'un o mes nens. 
 HOMOPARENTALITAT: Família en la qual una parella d'homes o de dones es 

converteixen en progenitors d'un o més nens. 
 
 La MONOPARENTALITAT i la HOMOPARENTALITAT no presenten cap efecte en 

l'orientació sexual dels nens i nenes, per la qual cosa no són determinants en 
l'estudi de l'orientació sexual. 
 



– Teoria de la “CULTURA SOCIAL”: la influència de la societat. 

• No és un factor determinant, només suprimeix o facilita la seva expressió. 

• Moltes persones segueixen creient que un ambient homosocial o 
heterosocial són determinants en la construcció de l'orientació sexual.    

 Però sembla demostrat que la homosocialidad i la heterosocialidad no 
tenen efectes en la conformació de l'orientació sexual de l'individu. 

 
 

– Teoria de l’ELECCIÓ I TRANSGRESSIÓ SOCIAL: la persona escull 

• És una teoria rebutjada des del punt de vista científic:              
L'ORIENTACIÓ SEXUAL no pot ser triada, ni canviada.  
 

• En canvi, depenen d'una elecció voluntària les PREFERÈNCIES SEXUALS  



ADQUISICIÓ DE L’ORIENTACIÓ SEXUAL 
• No hi han estudis que determinin en quin moment                

de la vida d’una persona es “fixa” l'atracció heterosexual,                      
homosexual o d’altres opcions d’orientació... 

• Sí que sabem per ENQUESTES en quin moment la major part de persones 
experimenten per primera vegada la “sensació d’atracció sexual”: 
 

Quan per 2ª vegada la TESTOSTERONA torna a activar el cervell,                  
i el nen o la nena desvetlla el seu desig sexual 
 Entre els 9 i 13 anys 
 PERÍODE DE TEMPS CRÍTIC  

Probablement es tracti d’un període molt breu i sensible en el qual 
quedarà gravada la futura orientació sexual 

-   Predisponibilitat biològica prenatal? 
- A partir d'experiències conductuals fortuïtes i/o fantasies: 

heterosexuals... (però també homosexuals i d’altres) 
 



3ª pregunta: L'homosexual "neix” o “es fa”? 

Podríem arribar dir que hi ha un homosexual “que neix” i un 
homosexual “que es fa”... 

 

 

HI HA 2 TIPOLOGIES APARENTS: 
 

A. TIPOLOGIA d’HOME HOMOSEXUAL EFEMINAT i DONA HOMOSEXUAL 
MASCULINA 
  Hi han estudis que mostren que molts homes i dones 

d'orientació homosexual ja van manifestar conductes atípiques 
de gènere en la infància: eren nois efeminats i noies masculines. 

 
B. TIPOLOGIA d’HOME i DONA HOMOSEXUAL CONCORDANT AMB SEU 

GÈNERE 
  Hi han estudis que mostren que moltes persones homosexuals 

no han expressat mai característiques pròpies de l'altre gènere 
al llarg del seu desenvolupament. 

 



SI NO FOS PER QUE, EN REALITAT, TOTS DOS “ES FAN” en el “PERIODE DE TEMPS CRÍTIC” 
DE LA PUBERTAT, quan la testosterona torna a actuar i el cervell es desperta sexualment: 

(TIPUS A) 

Un percentatge de nois i noies que 
durant la fase prenatal el seu cervell ha 
estat “feminitzat” o “masculinitzat”: 

- S'identificaran més amb els rols de 
l’altre gènere  

- Això probablement afavorirà una 
implantació d’objecte homosexual en 
aquest “període crític” de la 
preadolescència. 

 HOMOSEXUAL amb unes 
característiques de rol de gènere 
“discordant” amb el seu sexe biològic. 

(TIPUS B) 

Un percentatge de nois i noies (que no 
han tingut cap alteració hormonal en la 
seva gestació): 

- Es veuran implicats en circumstàncies 
que el seu cervell associarà amb el 
plaer sexual: 
• Pubertat precoç: desvetllament del propi plaer 

genital abans de la fase d’interacció amb l’altre sexe 

• Jocs infantils normals 
• Experiència fortuïta 

 HOMOSEXUAL amb unes 
característiques de rol de gènere 
“concordant” amb el seu sexe biològic. 



Per que... 

1. Tant si l'homosexualitat està afavorida per una masculinització 
o feminització del cervell en la fase prenatal, com si s’estableix 
de manera fortuïta en el període crític de fixació, SEMPRE ES 
DONA EN UNES CIRCUMSTÀNCIES COMPLETAMENT  
IMPREVISIBLES I INVOLUNTÀRIES. 

2. UNA VEGADA FIXADA, L'ORIENTACIÓ SEXUAL NO ES PODRÀ 
MODIFICAR. Res ni ningú no la podrà canviar, encara que si 
serà possible, si la persona així ho decideix, afegir de manera 
voluntària la seva atracció cap a altres preferències.  

PERÒ AQUESTA DISTINCIÓ ÉS IRRELLEVANT !!! 



4. RESUM i PUNTS DE DEBAT 



1  TEMA “HOMOSEXUALITAT” 

Resum: 
 Es “normal” segons els criteris filogenètics, legal i social (científic i ètic) 

 No és cap malaltia 

 La qüestió del seu origen és irrellevant per que en cap cas es pot escollir 

 No es pot modificar. 

 Adopció homoparental és èticament correcte i no te repercussió en 

l’orientació sexual del nen o nena. 

 

 

 

 

Punts de DEBAT: 

 Famílies homoparentals i Adopció homoparental... 

 Teràpies de reorientació sexual  
 

• No alteren l'orientació sexual de la persona, només la suprimeixen 
• Cal diferenciar: “L’opció de la castedat” per motiu religiós (Philippe Ariño) 
• Venudes com que “és possible un canvi”: estan científicament 

desaprovades i podrien arribar a ser perjudicials. 



2  Tema “DIFERENTS ORIENTACIONS SEXUALS” 

Resum: 
 La “única”: L’heterosexualitat 

 Les clàssiques: Heterosexualitat i homosexualitat 

 La Bisexualitat i les seves variants: Heteroflexibilitat, homoflexibilitat, 

bicuriositat, pansexualitat, antrosexualitat... 

 L’asexualitat i les seves autodenominacions: heterorromàntics, 

homorromàntics, birromàntics, demisexuals... 

 

 Punt de DEBAT:  

 Què pensem d’aquest mostrari d’etiquetes? 

• Expressen la complexitat i diversitat d’expressions del cervell humà? 
(BLOG “UnaChicaAsexual”) 

• Són construccions artificials nascudes d’un certa ideologia que només 
farà que confondre als joves? (ARTICLE d’ Imma Monsó a LaVanguardia). 



3  Tema “FENOMEN TRANSGÈNERE” 

Resum: 
 Tot allò que afecta la Identitat Sexual i la Identitat de gènere te el seu 

origen en la fase prenatal i causa hormonal. 

 Es manifesta entre els 2 i els 4 anys d’edat 

 Pot afavorir però no determina una orientació homosexual. 

 No es pot modificar. 

 

 Punt de DEBAT:  

Quina actitud hem de tenir? 

• “Les lleis de la diversitat representen una amenaça real                  
perque fomenten l’homosexualitat”        
(Campanya de la plataforma “Hazte Oir”) 

• Hem de témer que la ideologia de gènere confongui i destrueixi els 
fonaments de la nostra societat? (ARTICLE de Josep Miró i Ardèvol a 
LAVANGUARDIA, febrer 2017). 



JOSEP MIRÓ I ARDÈVOL “Crítica a la perspectiva de gènere” 
 (La Vanguardia, dilluns, 13 de febrer de 2017) 

• La unitat de l'ésser humà en la seva especificitat d'home i dona 
s'ha transformat en multitud d'identitats que exigeixen el seu 
reconeixement polític, i l'existència de drets i prerrogatives 
específiques juntament amb els heterosexuals: lèsbica, gai, 
bisexual, transsexual, transgènere, transvestit i intersexual, que 
poden arribar a 31 segons la Comissió de Drets Humans de la 
ciutat de Nova York, o fins i tot a 58 (o són només 50?) com 
ofereix Facebook. Confús? Això és la perspectiva de gènere. 

• La ideologia del gènere significa la destrucció de la nostra 
civilització.  

• Una societat justa i la seva economia no poden sobreviure a 
aquesta confusió, desordre, arbitrarietat i persecució de l'home 
perquè destrueixen els fonaments de la naturalesa, la seva 
compressió antropològica, la seva manifestació cultural, i amb 
això les institucions socials que, com la família, són necessàries 
per a la nostra vida comuna. 
 



gràcies! 



 
• Les teràpies de reorientació sexual estan desaprovades per: 

- American Psychological Association 
- American Psychiatric Association 
- American Psychoanalitical Association 
- American Academy of Pediatrics 
- American Counseling Association 
- National Association of Social Workers 
- American School Counselor Association 
- Canadian Psychological Association. 

 La teràpia de reorientació sexual no és efectiva.  

 Pot ser psicològicament impactant o disfòrica per a l'individu 

 Pot atemptar contra els drets i llibertats de l'expressió sexual 



• L'HOMOSEXUALITAT COM A ERROR i L’OPCIÓ DE LA CASTEDAT COM A CAMÍ. 
(CONFERENCIA de Philippe Ariño a la parròquia de Santa Anna. Feb 2017). 
Escriptor francès catòlic i gai. 
- "És el millor camí, és el que he triat jo, però no l'imposo".  
- Vaig descobrir que "l'acte [sexual] homosexual" no em satisfeia. "L'acte 

homosexual no et pot saciar mai perquè li falta una cosa, que és la 
diferència entre sexes. No és un detall menor, és com si al pa li faltés el 
llevat".  

• ELS TRACTAMENTS DE REORIENTACIÓ SEXUAL: 
- Aquilino Polaino, catedrático Univ San Pablo 
- Universidad de Navarra:  www.unav.es/cdb/usothomos.html  

- Obispado de Alcalá de Henares: ttp://www.obispadoalcala.org/homosexualidad.html  
- www.elenalorenzo.com 

CALDRÍA DIFERENCIAR: 

http://www.unav.es/cdb/usothomos.html
http://www.obispadoalcala.org/homosexualidad.html
http://www.elenalorenzo.com/

