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ÉS L’HOMOFÒBIA UN REPTE A TREBALLAR PER A L’EDUCACIÓ SOCIAL? 

1. Introducció  

Per tal d’introduir el nostre treball, començarem explicant que l’homosexualitat és una 

orientació sexual i es defineix com la interacció o atracció sexual, emocional, sentimental i 

afectiva cap a individus del mateix sexe. Així mateix, existeix un gran debat sobre aquest tema, 

ja que és un dels més discutits a la societat d’avui dia. Fins i tot, podem dir que de vegades es 

considera l’homosexualitat com un tema tabú segons diferents cultures.  

Per situar-nos més, comentar que la paraula homosexualitat va ser creada l’any 1869 per Karl 

Maria Kertbeny, escriptor, poeta i traductor. Al seu torn, va ser pioner del moviment 

homosexual, causa que va crear molts debats i estudis sobre aquest tema. Tot i que, el terme 

“gai” sol emprar-se per referir-se als homes homosexuals i el terme “lesbiana” per referir-se a 

les dones homosexuals, gai és una paraula que identifica a les persones homosexuals sense 

importar el seu gènere.  

Un altre data important a destacar que marca un abans i un després, és de l’any 1973, quan des 

del punt de vista científic es va afirmar que l’homosexualitat no era una malaltia. 

Actualment al segle XXI, ens trobem amb que encara hi ha països on l’homosexualitat es tracta 

amb unes connotacions negatives, fins trobar-nos en situacions on s’arriba a la clandestinitat, i 

les persones homosexuals es veuen obligades a ocultar la seva orientació sexual per por a les 

represàlies. En aquest cas, podem parlar per exemple de Rússia, on majoritàriament 

l’homosexualitat és vista com quelcom dolent i que perjudica als infants. A més, hi ha molta 

violència dirigida a aquest col·lectiu, degut a que no hi ha llibertat d’expressió i quan manifesten 

el seu dret a dir que són homosexuals, reben prohibicions i/o agressions per part de la policia i 

d’altres ciutadans. 

Així mateix, considerem que una de les majors problemàtiques, que arrosseguem envers 

l’homosexualitat i que provoquen un endarreriment en la seva “normalització”, és la donada per 

les institucions religioses, ja que jutgen l’homosexualitat i la condemnen per no seguir la forma 

tradicional, en la qual la parella és formada per un home i una dona, tal com estableix Déu.  

Per finalitzar, amb la intenció de relacionar tota aquesta explicació amb l’educació social, volem 

afegir que pensem que, actualment, la figura de l’educador/a social no es troba gaire present en 

aquest àmbit, però considerem que podria contribuir molt en la millora de la situació amb la que 

ens trobem, on encara hi ha certa homofòbia. Així mateix, durant el treball es mostren diferents 



 
3 

 

reptes, encaminats a augmentar la presència d’aquesta figura professional amb aquest 

col·lectiu. 

D’aquesta manera, la raó per la qual vam decidir realitzar aquesta recerca, va estar la gran 

necessitat que hi ha de “normalitzar” aquesta situació. Pensem que és un tema amb el que ens 

trobem diàriament, i del qual es parla molt actualment. A la vegada, veiem com molta gent opina 

i jutja a aquest col·lectiu, tot i que, també hi ha moltes persones que el defensen. Aleshores, 

l’hem trobat molt interessant perquè creiem que l’educació social hi té molt a dir i fer. 

2. Estat de la qüestió 

2.1. Breu història sobre l’homosexualitat 

A continuació, destacarem certs moments dins la història de l’homosexualitat, que hem pogut 

extreure del llibre “Gays y lesbianas: vida y cultura – Un legado universal”. 

Durant l’època de Grècia i Roma, ens trobem amb diferents fonts d’informació, com són 

discursos filosòfics i representacions artístiques, on es plasmen els desitjos, les accions i les 

orientacions, amb l’existència de la literatura homoeròtica estesa pel món grec. Així mateix, 

destacava la ciutat d’Atenes com a eix central de l’erotisme masculí, amb una doble funció del 

sexe, tant dirigida a la procreació com al plaer. També, destacaven festes on es podia gaudir 

amb persones del mateix sexe, sense fer distinció per heterosexualitat o homosexualitat, i sense 

la presència de discriminació per l’orientació. 

A Roma, trobem la importància del “virtus”, que donava significat de masculinitat. 

Durant l’Edat Mitjana, la persecució de l’homosexualitat per l’Església Catòlica va ser constant. 

En circumstàncies normals, els nobles i els privilegiats eren rarament acusats si practicaven 

l’homosexualitat. En canvi, les persones menys privilegiades i pobres, rebien càstigs. 

Fem un salt a l’Època de les Llums, on per tota Europa s’estenia la sodomia i era castigada amb 

la mort o la presó. 

L’any 1869, va constar per primera vegada la paraula homosexualitat. Apareixia a una carta on 

es demanava l’abolició de les lleis penals contra els actes antinaturals. D’aquesta manera, va 

arribar l’era homosexual amb l’obertura dels terminis, però sense deixar de banda les 

continuades repressions. Es va realitzar el pas del sodomita a l’homosexual. 

Com últim salt en la història, volem destacar l’homosexualitat durant l’època franquista. Es 

tracta d’un moment de la història on es trobaven molt marcats els models tradicionals i on 

l’homosexualitat era reprimida i perseguida. Es van crear centres, que deien estar especialitzats 
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en la “cura” d’aquesta, ja que es considerava una malaltia que era vista com un desviament del 

camí tradicional i de les normes imposades pel règim. 

Darrerament, l’any 1977 i amb l’arribada de la mort de Francisco Franco, es va realitzar la 

primera marxa de l’orgull gai. Dos anys després, l’homosexualitat va deixar de ser delicte. 

2.2. Paraules clau 

Homofòbia 

La podem definir com una actitud de rebuig cap a les persones homosexuals, és a dir, es tracta 

de la no acceptació d’aquelles persones que no segueixen una relació considerada “tradicional”, 

com és la imposada per la societat, en el sentit home-dona. 

Amb aquest concepte, apareix el terme d’heteronormativitat, donat que és la tendència a creure 

que les relacions heterosexuals són les dominants. D’aquesta manera, es considera que és 

l’única forma de relació i que la resta que queden fora d’aquesta és anormal i es desvia de la 

tradicionalista.  

Estereotips i prejudicis 

Són idees preconcebudes, relacionades amb l’acció de jutjar i atribuir certes accions o 

comportaments determinats a algunes persones. Es tracta de fonaments marcats per la societat 

que inconscientment repetim sense tenir informació o consciència del que sentenciem. 

Els estereotips es relacionen també amb els prejudicis, donat que són accions que predetermina 

als grups de persones, sense tenir base ni coneixement de la realitat. 

Sexualitat dominant 

S’utilitza el concepte de sexualitat dominant com, aquella relació predeterminada i establerta 

per la societat com la “normal”. La relació heterosexual és anomenada la dominant, degut a les 

influències de la nostra història i els costums amb els que ens trobem. 

Així mateix, s’acostuma a considerar com a relació principal la que és donada per l’home i la 

dona, subordinant d’aquesta manera les relacions homosexuals. 

Igualtat i diversitat 

És la consideració d’un tracte igualitari entre totes les persones, en aquest cas, sense fer distinció 

per la condició sexual i per no seguir els estàndards de relació tradicional imposats per la 

societat. 
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La igualtat té molt a veure amb la llibertat, és a dir, amb el fet de respectar les decisions de les 

persones, aconseguint que aquestes es sentin lliures per fer una elecció i triar com volen ser 

sense rebre cap tipus de discriminació. En aquest cas, parlem de la llibertat d’expressar 

l’orientació sexual de cadascú sense cap inconvenient. S’ha d’entendre la diversitat com 

quelcom positiu.  

2.3. L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2015 

Mitjançant un estudi realitzat per l’OCH (Observatori Contra l’Homofòbia) hem pogut trobar que 

s’han denunciat 113 incidències per LGTBIfòbia a Catalunya durant l’any 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA – Descripció d’incidències per col·lectius  

COL·LECTIUS Nº D’INCIDÈNCIES PERCENTATGE 

Home gai/bisexual 63 55,7% 

Generalista 19 16,8% 

Persona Transsexual 15 13,3% 

Dona lesbiana/bisexual 13 11,5% 

Persona bisexual 1 0,9% 

Persona heterosexual 1 0,9% 

Altres 1 0,9% 

TOTAL 113 100,00% 
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D’aquesta manera, podem observar diferents resultats. D’una banda, més de la meitat de les 

incidències han estat dirigides a homes gais o bisexuals. En segon lloc, les incidències més 

nombroses han estat cap a tot el col·lectiu LGTBI, cap a persones transsexuals i cap a dones 

lesbianes o bisexuals. Per últim, la resta de col·lectius compten amb un cas cadascun, que són 

una persona específicament bisexual, una persona heterosexual i altres. 

Per tal d’aclarir aquesta classificació de col·lectius, esmentar que la incidència registrada cap a 

una persona heterosexual, es tracta d’una discriminació per error, és a dir, la persona va tenir la 

incidència perquè la van confondre amb una persona del col·lectiu LGTBI però era heterosexual.  

També, el col·lectiu “altres” fa referència a una incidència causada per associar una persona al 

col·lectiu LGTBI, però es desconeix la seva orientació. 

Per últim, destacar que segons aquest estudi, hem trobat que les incidències més habituals 

durant l’any 2015 han estat les agressions, seguides de les incidències produïdes a Internet i 

xarxes socials, les d’odi i exaltació i les de caràcter institucional. Després, ens trobem amb les 

incidències en l’àmbit educatiu i en l’àmbit laboral. 

2.4. Resultats de l’enquesta  

Per tal de conèixer millor quina és l’opinió sobre aquest tema i aprofundir en l’estat de la qüestió, 

hem realitzat una enquesta a 89 persones, la majoria d’entre l’edat de 15 i 30 anys, tot i que, 

també tenim respostes de persones d’entre 31 i 60 anys.  

A l’enquesta preguntàvem: 

 Edat 

 Sexe 

76,4 % de dones 

23,6 % d’homes 

 Saps què es l’homofòbia? 

Aquesta pregunta ens ha sorprès perquè tothom ha contestat correctament, és a dir, tothom 

sap a què ens referim quan parlem d’homofòbia. Així mateix, podem dir que avui dia, aquest 

tema és força conegut. 

 Saps quin és el significat de les sigles LGTBI? 
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El 93,3% de les persones han encertat que les sigles LGTBI fan referència al col·lectiu de persones 

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.   

 Coneixes algun cas d’homofòbia? 

Les respostes estan força equilibrades amb un 48,3% de persones que no coneixen casos 

d’homofòbia i un 51,7% que sí en coneixen. Tot i això, considerem que és una xifra molt elevada 

de persones que en coneixen alguns casos. 

 Si un amic o amiga et digués que és homosexual, canviaries la teva manera de ser amb ell 

o ella? 

Un 98,9% de les persones enquestades han dit que no canviarien la seva manera de ser i actuar 

amb aquesta persona. 

 Recolzaries al teu fill o filla si et digués que és homosexual? 

Un 95,5% de respostes han anat dirigides a que sí recolzarien al seu fill o filla. 

 Penses que és fàcil reconèixer la teva orientació sexual en la societat actual? 

Un 82% de les persones enquestades pensen que no és fàcil reconèixer-la.  

 T’agradaria que des de l’escola es tractés el tema de l’homosexualitat amb naturalitat? 

Un 97,8 % de les persones consideren que sí s’hauria d’abordar amb la naturalitat que té. 

 Coneixes alguna associació LGTBI?  

El 93,3% de les persones enquestades no coneixen cap associació.  

3. Reptes i interrogants per l’àmbit de l’Educació Social 

Aconseguir que la figura de l’educador/a social a l’escola creixi i prengui importància perquè 

pugui realitzar tasques com la prevenció de prejudicis sobre l’homosexualitat  

Actualment, existeix un gran debat sobre si la figura de l’educador/a social és important a les 

escoles o no. Nosaltres considerem que el seu paper és fonamental, en aquest cas, per a la 

prevenció de l’homofòbia a les aules i per tal de poder realitzar accions socioeducatives en cas 

de que aquestes actituds apareguin. 

A les escoles podem trobar casos d’homofòbia i considerem que un dels motius, pot ser la falta 

d’informació que hi ha a les aules, ja que el professorat escolar no té una formació específica en 
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aquests àmbits. Pensem que aquestes situacions poden tenir una millor solució amb la figura de 

l’educador/a social abordant-les, com a mediador i referent de suport. 

Per tant, podem dir que l’educador/a es podria encarregar de la creació i implementació de 

projectes de prevenció, per tal de garantir el coneixement d’aquest aspecte mitjançant una 

educació basada en el respecte, tot considerant la igualtat com a base principal. D’aquesta 

manera, es poden evitar casos de bullying a causa de les orientacions sexuals de cadascú. 

Així mateix, l’educador/a no només duria a terme projectes de prevenció, sinó que també 

considerem de gran importància el fet de fomentar la diversitat sexual, com a manera de donar 

visibilitat als diferents tipus d’orientacions sexuals i de famílies amb les que ens podem trobar 

avui dia. 

Aleshores, el paper que exerceix la família també pren importància, donat que l’educació es basa 

en els valors d’aquesta, conjuntament amb l’escola. Per aquest motiu, volem destacar que és 

necessària una conscienciació per part d’aquests agents educatius, pel que fa a l’aprenentatge 

de les noves formes de família. D’aquesta manera, la relació entre els educadors/es i les famílies 

es torna essencial.  

Per últim, pensem que els educadors/es socials a l’escola, també podrien contribuir a la creació 

d’un llenguatge més inclusiu, en el qual no es parlés només de relacions heterosexuals com a 

norma, és a dir, l’objectiu seria tractar d’utilitzar un llenguatge on també tinguin cabuda les 

relacions homosexuals, de manera que sigui igual de “normal” el fet de parlar de la família d’un 

nen o nena formada per home-home o dona-dona, com la formada per home-dona. 

Com pot actuar l’educador/a social amb les persones homòfobes? 

Considerem que l’educador/a es pot trobar amb situacions d’homofòbia en diferents àmbits 

com: centres penitenciaris, un CRAE, un Centre Obert, etc. Per aquest motiu, creiem que aquests 

han d’estar preparats per abordar aquestes situacions i poder actuar amb les persones amb les 

que la prevenció no ha estat suficient i mostren actituds homòfobes. 

Així mateix, opinem que és un àmbit on han d’interactuar diferents figures professionals, no 

només la de l’educador/a social, és a dir, s’ha de treballar en equip amb psicòlegs per aconseguir 

una conscienciació per part de la persona. Donat que hem de treballar diferents situacions i 

actuacions que potser no queden a l’abast del treball dels educadors/es socials, es fa necessari 

la intervenció d’altres professionals durant tot el procés. 
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A partir dels estudis del cas i de les diferents característiques de les persones, es podran 

començar a exercir projectes per fer un treball tant en les decisions com en les actuacions de la 

persona. 

Com hem comentat abans, en aquest aspecte, l’educador/a social només podrà garantir un 

acompanyament en tot el procés de transformació, aportant eines i suport. A primera vista, pot 

semblar un treball de poca rellevància, però amb el treball dia a dia, podrem aconseguir 

l’assimilació del problema i el treball cap a un futur.  

Aconseguir que els projectes d’educació social donin visibilitat de l’homosexualitat a través de 

les xarxes socials i els mitjans de comunicació 

Pensem que donar visibilitat a l’homosexualitat mitjançant el treball de l’educador/a social amb 

la naturalitat que té, és una manera de prevenir l’homofòbia. D’aquesta manera, la màxima 

difusió de les problemàtiques amb les que ens trobem (com per exemple, agressions a persones 

homosexuals) és fonamental per tal de fer un exercici de conscienciació.  

Tot i que, la societat ha avançat i les idees van progressant, encara ens trobem amb que moltes 

persones consideren que l’orientació dominant és la de les relacions heterosexuals. 

Cal fer un treball a partir de petites accions, que fan reafirmar la idea comentada anteriorment, 

és a dir, cal fer un treball tant en el llenguatge que s’utilitza, com en fer visible les diferents 

relacions i les alternatives de família i no només les tradicionals. 

Hem de considerar que les xarxes socials i els mitjans de comunicació juguen un paper molt 

important en la infància i en la creació de rols i d’estereotips marcats i determinats per la 

societat. Per exemple, ens trobem amb que a tots els anuncis les parelles són formades per 

home-dona i s’utilitza un llenguatge on les relacions heterosexuals són les dominants. Per aquest 

motiu, és de vital importància, la creació de programes o documentals que puguin tractar aquest 

tema i que permetin donar veu a totes les persones que hi volen parlar, tant professionals com 

víctimes d’homofòbia o associacions que defensen al col·lectiu LGTBI. D’aquesta manera, es pot 

aprofitar la figura de l’educador/a social, realitzant un treball conjunt, per aconseguir una 

màxima difusió. 

4. Actuacions d’èxit 

Com a actuacions d’èxit sobre aquest col·lectiu podem trobar diverses entitats i projectes. 

Per començar, podem parlar de l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) que va ser creat l’any 

2000. Es tracta d’un centre on es reben denúncies i s’acompanya a persones que han patit 
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discriminacions o agressions per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 

gènere. 

 

 

 

Aquest projecte, s’engega després de l’assassinat d’una persona transsexual, ja que el Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) va considerar necessari donar més importància a 

l’Oficina per la No-discriminació (OND), per tal d’ampliar el seu marc d’acció i acompanyar a les 

víctimes de LGTBIfòbia a l’hora de realitzar tràmits judicials. 

Les víctimes de discriminació poden realitzar denúncies online, però aquestes no són vàlides 

oficialment, fins que l’Observatori si ho considera oportú, es posa en contacte amb la persona 

denunciant i la porten cap endavant. 

Així mateix, s’actua en diferents camps amb la intenció de donar visibilitat a aquest col·lectiu i a 

la seva lluita. Per exemple, es reivindica la memòria històrica LGTBI, remarcant dates històriques 

i reivindicatives del moviment. 

En segon lloc, un altre entitat que mostra actuacions d’èxit seria la FELGTB (Federació Estatal de 

Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals). Es tracta d’un espai de coordinació amb més de 40 

associacions destinades a treballar per la igualtat legal i real d’aquest col·lectiu, la sensibilització, 

la no discriminació i l’enfortiment de les entitats que col·laboren. D’aquesta manera, la seva 

pàgina web s’ha convertit en un dels referents més importants dins del moviment LGTB. 

Un programa coordinat per la FELGTB molt innovador és “Xarxes contra l’odi”. S’han encarregat 

de desenvolupar les principals actuacions en l’àmbit dels delictes de l’odi des de l’any 2014 i fa 

poc, l’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) ha reconegut aquest projecte com 

una de les 30 bones pràctiques a Europa contra aquests delictes. L’objectiu consisteix a integrar 

les administracions, fiscals, forces de seguretat i societat civil en resposta contra aquests delictes 

i discursos d’odi patits per les persones LGTB. 

 A més, s’ha creat un grup de treball intern amb les entitats de FELGTB que treballen en l’atenció 

de suport a les víctimes i en el registre dels casos. 

Un altre fet molt pròxim que va impulsar la FELGTB al setembre del 2015, va ser una campanya 

de sensibilització amb el hashtag #ConLaVozBienAlta. Van penjar un vídeo al YouTube que 
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mostrava un experiment social en el qual, es veia la solidaritat de la gent amb una parella de 

turistes homosexuals que van sofrir amenaces i insults per part de l’amo de l’hostal on 

s’allotjaven. En menys de 24 hores es va convertir en viral i va aconseguir un milió de 

visualitzacions.  

Amb aquesta campanya, l’entitat pretenia posar èmfasi en el paper compartit que tenen les 

víctimes, els testimonis i una societat, per denunciar els fets i combatre la violència. 

Per veure un altre punt diferent, l’any 2015 es van crear unes colònies dirigides a persones 

LGTBI d’entre tretze i disset anys de tota Catalunya, que s’identifiquessin i qüestionessin la seva 

sexualitat o gènere. Aquestes van ser creades per l’associació Candela, on es realitza un projecte 

en el qual es treballa per la promoció de lleure per als joves LGTBI. 

Es van realitzar diferents activitats com un taller d’autoestima, un taller d’educació afectivo-

sexual i un altre dirigit a les famílies dels i les adolescents, entre d’altres. 

Amb aquest projecte es pretén apoderar i donar a conèixer referents positius de persones amb 

diversitats sexuals i de gènere, i crear espais on poder expressar altres formes de viure el gènere 

i la sexualitat. 

A més de les colònies, també han realitzat trobades d’adolescents LGTBI a Barcelona que han 

estat de gran èxit. 

Per últim, esmentar un altre actuació des de l’Ajuntament d’Hospitalet, des d’on es va 

realitzar un projecte anomenat “Estudi sobre l’impacte del bullying per LGTBIfòbia a 

l’institut de Bellvitge”. Es tracta d’un recurs que s’utilitza per lluitar contra l’homofòbia 

i amb la intenció de donar suport a les víctimes, mitjançant el disseny i la implementació 

d’un sistema d’observació permanent davant la discriminació en els diferents escenaris 

on es pot donar. 

5. Implicacions per a la pràctica de l’educador/a social 

Aconseguir que la figura de l’educador/a social a l’escola creixi i prengui importància perquè 

pugui realitzar tasques com la prevenció de prejudicis sobre l’homosexualitat i l’homofòbia 

Amb aquest primer repte, hem volgut donar importància i pes a la figura de l’educador/a social 

en l’àmbit educatiu, per dur a terme tasques com la prevenció de l’homofòbia. 

Com diu el filòsof empirista Locke, naixem com si fóssim un full en blanc, i aquest es va omplint 

a través de l’experiència, on també formen part els valors i l’educació que anem adquirint. 
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Coneixent això, és important començar a treballar ben aviat la prevenció contra l’homofòbia, 

explicant i ensenyant que la igualtat consisteix en tractar a tothom de la mateixa manera 

independentment de la seva orientació sexual. Fer-los veure que no t’has de sentir culpable si 

et sents atret per una persona del teu mateix sexe. Amb això, també volem aconseguir que els 

nens i nenes que en aquell moment es poden trobar confusos perquè no entenen el perquè es 

senten atrets per una persona de la que no haurien segons la societat, puguin comprendre que 

és un fet “normal”. 

En el col·lectiu d’adolescents a l’institut no s’hauria de fer tant un treball de prevenció si es du a 

terme a totes les escoles però sí més de trencar estereotips. Fer que es plantegin la paraula 

“normal” imposada per la societat i que vegin que no tot és blanc o negre, sinó que pot haver-

hi grisos on una parella “normal” també pot ser la que formen dues dones o dos homes. 

No volem treure importància a la feina d’un professor, però sí que creiem que com a educadors 

estem més preparats per a parlar sobre aquests temes amb els joves. A part de que tenir una 

figura a l’escola o institut a la qual puguis acudir i que sigui externa a les matèries creiem que és 

molt positiu, ja que realment els adolescents sobre tot, no acostumen a obrir-se ni a agafar 

confiança amb els professors per a poder explicar-los com es senten o si estan sofrint algun tipus 

de violència.  

Per això és important que des del col·legi d’educadors es faci pressió i força per a poder 

aconseguir que la figura de l’educador/a social pugui exercir com a tal en una escola o institut. 

Com pot actuar l’educador/a social amb les persones homòfobes? 

Pel que fa al segon repte esmentat, una de les propostes que s'hauria de fer per poder tractar 

amb les persones homòfobes des de l'educació social seria proposar a institucions tant privades 

com a públiques, crear petits projectes d'ajuda dirigits a aquest col·lectiu.  

Un d'aquests projectes, podria estar centrat per exemple en centres penitenciaris, on persones 

LGTBI expliquessin les seves experiències. La intervenció de l'educador/a seria poder fomentar 

la idea de que, aquest col·lectiu formen part igual a la resta, poder mostrar-los que per molt que 

tinguin pensaments "amorosos" diferents als "normals" creats per la societat tradicional, són 

persones amb sentiments iguals a ells. 

A més d'institucions, empreses o centres una altra de les actuacions que un educador/a podria 

exercir seria el poder crear consultes, xerrades o conferències a persones homòfobes les quals 

han estat arrestades per petits delictes però no empresonades i així poder  conscienciar-les, com 

també a adolescents que actuen de manera inadequada davant d'aquest col·lectiu i altres. 



 
13 

 

Aconseguir que els projectes d’educació social donin visibilitat de l’homosexualitat a través de 

les xarxes socials i els mitjans de comunicació 

Actualment, tant els mitjans  de comunicació com les xarxes socials són les principals fonts 

d’influència tant per a joves com per adults. Tanta és, que es fa necessari prendre mesures en 

les informacions que emeten així com també aprofitar-ho per a poder donar un missatge positiu 

sobre tot el col·lectiu LGTB, deixant clara la igualtat i apostant contra l’homofòbia. Per aquest 

motiu, veiem necessari que com a educadors/es socials intervinguem i utilitzem un medi amb 

tanta força.  

El nostre treball, consistiria en fer campanyes a través de les xarxes socials per tal d’arribar a 

conscienciar de manera més ràpida a tothom sobre el concepte d’igualtat. Ja que arribar als 

mitjans de comunicació potser és bastant difícil, com a educadors/es crearíem projectes en els 

quals hi hauria un treball d’investigació darrere i on es parlaria sobre l’homofòbia al nostre país, 

de manera que es pogués expandir a través de xarxes socials, amb la sort d’arribar als mitjans 

de comunicació com a notícia. 

Un altre mètode d’actuació a través dels mitjans de comunicació, seria la presència d’un 

educador/a darrera càmeres, pel fet de que si es veu alguna anomalia poder corregir-la, és a dir, 

poder actuar davant d'algun llenguatge homòfob, o no, simplement que està adaptat a una 

“normalitat”  i així intentar que els mitjans de comunicació siguin més oberts enfront a aquest 

tema. 

6. Conclusions 

Just abans de començar amb el treball basat en l’homofòbia i com els educadors i les educadores 

poden actuar amb aquesta, ens vam trobar amb un gran dilema d’equip. Per un costat, volíem 

fer el treball sobre aquest tema, però d’altra banda ens costava haver de fer un treball sobre 

una qüestió que no hauria de destacar, és a dir, hauria d’estar “normalitzada” amb la naturalitat 

que té. De la mateixa manera que no s’acostumen a fer treballs sobre l’heterosexualitat, no 

volíem fer-ho de l’homosexualitat. Finalment, vam decidir fer-ho per un simple motiu, i és que 

volem aconseguir que es “normalitzi” l’homosexualitat i com a educadors/es poder intervenir 

per tal que s’aconsegueixi.  

Sabem que és un tema complex i que la prevenció és un gran mètode, però no és efectiu al cent 

per cent. Per això, també veiem oportú que l’educador/a social pugui ocupar-se de les persones 

a les que no hem pogut fer canviar d’opinió prèviament, i poder treballar amb elles 

posteriorment. Quan diem posteriorment, ens referim a persones a les quals el seu nivell d’odi 

cap a aquestes persones és elevat. Sabem que una persona homòfoba si només fa comentaris 
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d’aquest tipus no se li pot dir res, ja que afortunadament vivim en un país on se suposa que hi  

ha llibertat d’expressió i que tothom pot pensar de la manera lliure i com a conseqüència 

nosaltres no seriem qui per a fer-los canviar d’opinió. Per tant, com a educadors i educadores 

socials pensem que estaria bé poder actuar en casos extrems els quals sí estan penalitzats. Ens 

referim per exemple a les presons, on gent homòfoba està tancada per comportaments extrems 

i des de dins poder treballar el tema juntament amb un psicòleg i poder comprendre 

principalment el motiu per el qual es genera aquest odi. 

Explicat el nostre dilema com a grup abans de començar i comentat una miqueta com veiem la 

situació, volem concloure el treball explicant en què ens vam basar i què ens va ajudar a fer-lo. 

Durant la realització d’aquest treball, ens hem trobat mitjançant l’enquesta, amb que 

l’acceptació de l’homosexualitat amb la naturalitat que té ha anat en augment. Tot i això, encara 

veiem que depenent dels països, hi ha més presència d’homofòbia o no. Per exemple, vam poder 

observar que a Rússia hi ha molta presència d’homofòbia, mitjançant la visualització d’un 

documental anomenat “Viaje a la homofobia”, on es mostra com en aquell país moltes persones 

veuen l’homosexualitat com quelcom negatiu i que s’ha d’eradicar. També ens mostrava la por 

de les persones homosexuals a l’hora de poder estimar de manera lliure per por a les represàlies 

i que un gran nombre d’aquestes fugien a Espanya, un país on per aquesta gent és la total 

llibertat sexual. Tot i que, en comparació a altres països com Rússia, Espanya és un país lliure en 

aquest àmbit segueix havent-hi molt pensament homòfob i moltíssima gent que en el seu cap 

no entra res que no sigui el cànon de normalitat que han vist durant tota la seva vida.  

Pensem que aquesta visió ha de ser canviada, però de manera voluntària. És a dir, com ja hem 

dit anteriorment estem en un país lliure d’expressió on la gent decideix pensar el que vol sota 

cap pressió, però com a educadores i educadors el que volem és obrir la ment de les persones i 

aconseguir una transformació social. El nostre objectiu amb el treball de prevenció és poder 

obrir un ventall de possibilitats a persones que viuen pensant que qualsevol cosa que no hagin 

viscut és dolent. Persones que prefereixen viure acomodadament sense sortir d’un cercle on el 

que s’anomena “normal” és el correcte. Està clar que amb una persona ja adulta serà més difícil 

fer-li veure que no tot és blanc o negre, però sí que podem intentar prevenir l’homofòbia amb 

els seus fills.  

Creiem fermament en la figura de l’educador/a social a les escoles, sobretot per a poder parlar 

obertament d’aquests temes, ja que com hem comentat durant el treball no és la mateixa 

situació la d’un professor que la d’un educador/a. Amb això, volem dir que els infants o joves 

tenen una visió cap als professors normalment estricte i de professor-alumne, fet que provoca 
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que els alumnes no agafin la suficient confiança per a comentar qualsevol tema que els 

incomodi. A part dels dubtes o situacions  personals que els puguin sorgir als alumnes, també 

ens trobem amb les xerrades de prevenció, on segurament si el protagonista fos un professor/a 

acabarien associant-ho de manera indirecta a teoria acadèmica i probablement no els prendrien 

l’atenció necessària. Ens hem atrevit a afirmar aquesta teoria per el simple fet de que alguna de 

les integrants d’aquest grup ho hem pogut comprovar amb la nostra pròpia experiència quan 

anàvem a l’escola. 

Exposat el motiu per el qual creiem que la figura de l’educador/a és important per a tractar 

aquest àmbit, només queda que des de l’equip d’educadors/es socials fem pressió per a poder 

aconseguir-ho. 

Ara, ja no tant d’es d’un enfocament de prevenir de manera més individual, sinó en massa, 

creiem que petits estigmes o cert vocabulari que es pot tenir en públic (mitjans de comunicació, 

campanyes polítiques, etc.) ha de ser mesurat per aconseguir que sigui més igualitari i inclusiu. 

Creiem que quan es parla o s’actua davant de tanta gent que pot estar influenciant-se, s’ha 

d’utilitzar un llenguatge més neutral on la gent no pugui expressar les seves ideologies o les 

seves creences personals i amb això crear que la gent no adopti prejudicis de manera 

inconscient. 

7. Reflexió Personal 

Júlia Campdelacreu 

Personalment, crec que aquest tema en sí és per a reflexionar. Pensar sobre si és correcte la 

visió que actualment encara s’està donant per part de persones que són un exemple a seguir 

cap a les persones que l’admiren sobre l’homofòbia. Sí és cert que s’ha avançat molt, i que 

Espanya comparada amb altres països està prou evolucionada positivament en aquest àmbit 

però tot i així aquest tema és per a reflexionar. Sincerament penso que la figura de l’educador 

Social és molt necessària per acabar de fer aquest petit “click”. És necessari crear projectes de 

prevenció, que els més petits puguin créixer i criar-se en una societat lliure, on cadascú pugui 

decidir el que vulgui sense ser jutjat i ja no només em refereixo a llibertat a estimar a algú del 

mateix sexe sinó poder actuar de la manera que et sembli més còmode i amb la que siguis més 

feliç (tenint en compte la felicitat col·lectiva, però sense que et limiti). 
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Irene Torrero 

Després d'haver-hi passat una Guerra Civil i a continuació una llarga dictadura on es prohibien 

diverses coses i dins d'aquestes coses, una d'elles era ser homosexual, crec fermament que 

Espanya com a país ha evolucionat molt a comparació amb altres països. Això no vol dir que ens 

hàgim d'estancar aquí, i per això el nostre treball com a educadors socials, amb ajuda d'altres 

professionals, és intentar seguir el procés que hem estat fent fins ara i intentar aconseguir que 

a poc a poc hi hagi menys homofòbia i que ser tant gai com lesbiana es vegi normal en la societat 

i així poder regularitzar el que és l'homosexualitat. 

Andrea Rubio 

Com a reflexió en aquest treball, puc dir que Espanya ha evolucionat molt des de el franquisme 

cap aquí, però no ens podem estancar i hem de seguir treballant perquè les persones que siguin 

homosexuals estiguin integrades com la resta d’heterosexuals sense poder ser jutjats o 

etiquetats. 

Per això, veig molt necessari el paper de l’educador social en aquest tema. Crec que si la figura 

de l’educador la podem tenir en les escoles o centres i des de ven petits es treballa que no hi 

han d’haver estereotips poc a poc aquesta societat anirà avançant. Per aquesta raó, hem triat 

aquest tema perquè encara hi han molts estereotips i molta gent que té por de poder expressar-

se o dir quina és la seva orientació sexual sense ser rebutjat per aquesta societat actual.  

Sara Rodríguez 

Considero que sobre l'aspecte de normalització de l'homosexualitat, cal treballar molt més, tot 

i que en comparació amb altres moments en la història, aquest tema ha avançat moltíssim, però 

encara queda molt per treballar. 

Per a mi cal fer un treball des de la infància, i en on l'escola pren molta importància per poder 

aconseguir una societat normalitzada i igualitària. En aquest punt és on la figura de l'educador 

social pot treballar, en trencar amb els prejudicis i els estereotips. 

La societat ha de prendre consciència de la situació que poden arribar a patir la gent que és 

víctima de l'homofòbia, i com he escoltat i he vist en molts llocs, l'homosexualitat no és una 

malaltia, però l'homofòbia sí. 

Anais Obon 

Penso que actualment la visió de l’homosexualitat ha millorat respecte uns anys enrere i en 

comparació amb altres països. Però també cal dir que encara hi ha molta gent homòfoba que no 

accepten que cadascú és lliure d’escollir la seva orientació sexual. 

Per poder combatre els casos d’assetjament homofòbic i/o agressions, crec que la peça 

fonamental és normalitzar l’homosexualitat des de l’escola i als medis de comunicació. En 
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aquest aspecte juguen un paper fonamental els docents que haurien de rebre formació per a 

parlar del tema amb naturalitat. Per això, la figura de l’Educador/a Social a l’escola és clau. 

Aquest pot treballar des de la prevenció o la mediació de conflictes.  

Natalia Yáñez  

Personalment, considero que amb el tema de l’homosexualitat hem avançat força des de fa uns 

anys. Tot i això, no ens podem conformar amb aquestes petites millores perquè encara queda 

molt treball per fer, ja que resulta increïble el fet de que encara ens trobem amb agressions i 

actituds de menyspreu dirigides a persones del col·lectiu LGTBI. 

També, aclarir que penso que en alguns països s’ha avançat més que en altres, donat que encara 

trobem llocs on l’homosexualitat és perseguida i hi predomina l’homofòbia.  

La meva opinió és que hauríem d’unir forces, defensant el dret d’aquestes persones a decidir 

lliurement sobre la seva sexualitat i aconseguir que en un futur ens deixem de trobar amb 

incidències d’aquest tipus.  

Per aquest motiu, crec que la presència de l’educador/a social en aquest procés de 

transformació és essencial, ja que pot contribuir des dels diferents àmbits on actua a millorar 

aquesta situació, aportant diversos coneixements com mecanismes de prevenció. 
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