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La LGTBIfòbia com a microviolència en la adolescència
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Víctimes d'assetjament
LGTBIfòbic de l'IES Dr. Puigvert
ens expliquen les seves històries.  

REPORTATGE FOTOGRÀFIC



Jennifer López

Què és MEET US

Meet Us és un projecte fotogràfic

destinat a aquells adolescents que

han estat víctimes de qualsevol

violència quotidiana, concretament de

les microviòlencies lgtbifòbiques. 

Un projecte que, al mateix temps, vol

aconseguir algun tipus d'impacte

positiu en els propis agressors i

agressores d'assetjament escolar. 
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La discriminació LGTBI continua
sent una realitat quotidiana en els
centres educatius de secundària. 
 Per aquest motiu, creiem de vital
importància donar visibilitat a les
històries reals de LGTBIfòbia,
com a primer pas, per abolir
aquest tipus de microviòlencies a
les aules.
 



stop
LGTBIfòbia
a les aules



"No puedo hacer
nada, lo ocultaré

para siempre"
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"Em considero obertament gai, excepte

amb la família, ja que encara es mostra

reticent a acceptar-me tal com sóc. De

petit, em pensava que no hi havia res a

fer, que m'hauria d'amagar tota la vida. 

Fins i tot, fa uns anys, un grup de

companys i companyes de l'institut em

van insultar i escopir per fer gestos

considerats femenins."



"Les etiquetes poden
ser discriminatòries
dintre del col·lectiu

LGTBI"



"Em van discriminar en un grup

de whatsapp de lesbianes pel

simple fet de definir-me com a

bisexual"



"Crec que sóc
pansexual"



"Mai podré oblidar el dia en què el

meu pare em va donar un cop de

puny a l'ull, mentre que jo mirava al

mòbil una pàgina web sobre

diversitat sexual".
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"T'han dit mai
que ets un

machomari?"



"Uns companys de classe em van

començar a cridar machomari

perquè em vaig negar a tocar el cul

d'una noia."



"No entenc a la
gent que jutja allò

que desconeix"



"Molta gent em deia que la

pansexualitat no tenia cap

mena de sentit. Aquest

prejudici em feia sentir

malament amb mi mateixa.

Crec que, de vegades, la

gent jutja allò que li fa por.



"El primer episodi
d'homofòbia el

vaig viure a casa
meva"



"De petit vaig descobrir

que el meu tiet era

homòfob. No volia que

parlés amb el meu cosí per

si es feia gai per culpa

meva"



forma part del programa educatiu

Why Violence? de sensibilització

contra les violències quotidianes que

involucra a joves de secundària en

processos col·laboratius de creació i

expressió artística, amb l’objectiu

d’activar discursos i accions en

defensa d’una cultura de la no-

violència en el seu entorn.
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