
ORGULL LGTBI+ 2021 A 
LA CALUM



A= Asexual/Arromàntic
-Aleshores, ets asexual?

-Aixina és

-És a dir, no t’agrada cap persona

-No, si no vullguera tindre una relació amb cap 
persona, seria una persona arromàntica, però de fet, 
tinc parella

-Aleshores no ets asexual! Practiques sexe!!!

-Les relacions no han de basar-se en el sexe i menys 
si no t’agrada tindre-ho. Per això sóc asexual ;)



B= Bisexualitat
Chelo García-Cortés o 
Freddie Mercury són 

exemples de persones 
atretes pel seu mateix 

gènere i de la resta 



C= Conchita Wurst

Amb 290 punts, la victòria a 
l’Eurovisió sap molt bé. No 

solament a la drag austríaca 
Conchita, sinò per a tot el 

col·lectiu



D= Drets

Perquè no és “l’adoctrinament 
del lobby Queer”, són Drets 

Humans BÀSICS



D= Diversa
Pensa global i actúa local!

I uns dels col·lectius més 
propers és el de DIVERSA 
UPV, grup a la Generació 
Espontània que defensa el 

drets del col·lectiu a la nostra 
Universitat



E= Esports
Al Club Esportiu LGTBI+ 
“Dracs València” creuen 

que els 
“OEeeOEOEoEEEE”, 
quant més inclusius, 

millor



F= Fernando Lumbreras
Activista LGTBI+ valencià que va 

organitzar el primer orgull a 
València a l’any 1979 i va ser 

fundador del col·lectiu valencià 
Lambda. Va ser assasinat al 
2018, en un crim encara no 

resolt



G= Gai
No, les històries LGTBI+ no han 
d’acabar sempre tràgicament. 
Malgrat açò, encara hi ha llocs 

on estes històries són més 
propenses a tindre moltes 
dificultats, com pot ser a la 

pel·lícula georgiana “And then 
we danced”



H= VIH
Bones notícies: una vacuna ha 
arribat a la Fase III d’assajos 
clínics una vacuna contra el 
VIH, la primera que arriba a 
aquest estadi des de fa 10 

anys



Indetectable = Intrasmissible
Quan ens passem tot el dia 
amb integrals i operacions 
diferencials, entendre esta 

eqüació tan senzilla sobre la 
transmissió del VIH és molt 

fàcil



J= Marsha P. Jonshon
Activista trans neoyorkina i 

principal impulsora de la 
revolta de Stonewall contra la 
policia el 28 de juny de 1969, 
dia que és conmemora des 
d’aleshores com el dia de 

l’orgull LGTBI+



K= EleKtra Wintour
Si vols aprendre des de la 
perspectiva d’una persona 
trans racialitzada, POSE, 

ambientada al NY dels anys 
80, és la sèrie LGTBI+ ideal. 
Segur que Elektra no et deixa 

indiferent



𝛌= Lambda

Col.lectiu LGTBI+ valencià 
que ofereix orientació, suport, 

xarrades divulgatives, 
culturals, proves ràpides del 

VIH...



L= Lesbiana

-Vols que juguem a 
estimar-nos tota la vida com 

les noies del videoclip de l’Eva 
i la Jana?

Enviar



M= Margarida Borràs

Dona del segle XV a la Ciutat de 
València que va ser assasinada a 
la Plaça del Mercat públicament 
per la seua identitat de gènere



N= No Binarie
La naturalessa no està feta 
per a dicotomies, i menys al 

gènere. Perquè no tot és 
home i dona, hi ha un 

espectre més ampli, com 
passa amb la llum quan 

passa per un prisma. Tria la 
teua “longitud d’ona” 

lliurement ;)



O= Odi

Is qui ni sí pir quí is quijíis



P= Precarietat
Totes les lluites socials i 

econòmiques han de tindre 
perspectiva feminista i 

LGTBI+. Perquè un 80% 
d’atur a les persones trans, 

per exemple, no és una 
casualitat



Q= Queerbaiting
Estar esperant anys i anys per 
a vore l’eixida d’armari d’Elsa i 
quedar-te gelada quan veus 

Frozen II o ser fan de les 
t.A.T.u. perquè són les teues 

referents sàfiques i que 
després siguen homòfobes, és 

que s’aprofiten del col·lectiu 
simplement per fer caixa



R= Ley de PeligRosidad

Per a certes persones, la democràcia no arribà el 1978, 
arribà al 95, després de la derogació...d’aÇò



S= Seropositivitat
Recorda que una persona 

seropositiva (és a dir, que se li 
ha detectat anticossos contra 

el VIH) no ha de tindre els 
símptomes de la SIDA 

(inmunodepressió i malalties 
associades)



T= Trans
Imagina’t sent cis haver 

de tindre un “diagnòstic” i 
estar anys hormonant-te 

per què el teu gènere 
siga reconegut 

oficialment. Injust i 
innecessari, no? 

Benvingudis a la vida 
d’una persona trans



U= Gloria FUertes
“Poeta y castiza, enamoradiza 

y fumadora empedernida, 
soltera y solitaria, religiosa y 

lesbiana, pacifista y feminista”

Gloria Fuertes



V= Varietats
La millor manera de recolzar 

la cultura queer és 
recolzant-ne la local. Aixina 

que recomanem Varietats, un 
edifici cultural LGTBI+ 

autogestionat per drags de la 
terreta a les torres de Quart 



W= PinkWashing
No és graciòs que certes 

empreses, institucions, inclòs 
estats sencers, a partir del dia 
1 de juliol dixen de ser súper 

LGTBIfriendlies per a ser, com 
sempre l’han sigut, uns 

hipòcrites i LGTBIfòbics?



X= interseX
“És que ser LGTBI+ és 

antinatural”...

Mentrestant la natura: X-, XXY, 
XXX, mutacions al gen SRY del 
cromosoma Y que fa que no es 

formen els testicles, …

No sé, pot ser et falte unes classes 
de Biologia



Y=  JunY

I recordeu: Juny són tots 
els mesos...visca l’orgull!



Z= Cárcel de BadajoZ
La presó per a “passius” de 

Badajoz, al costat de la d’ “actius” 
de Huelva, van ser dos dels llocs 

de tortures a persones LGTBI+ des 
de l'any 1970 fins al 79, ja mort el 

dictador des de fa uns anys i 
encara estant aprovada la 

Constitució


