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DOCUMENTS OBTINGUTS EN DIALNET SOBRE LA LGTBIFOBIA 
 
Us presentem documents a text complet obtinguts en Dialnet entre 2019 i 2020. 
 

Recordeu que per a accedir a les bases de dades subscrites per la Universitat d'Alacant, 
heu d'usar La Biblioteca des de casa. Disposeu d'un tutorial sobre com fer-lo que 
podeu consultar ací. 

Adolfo Carratalá y Beatriz Herrero-Jiménez. “La regulación contra el discurso de odio hacia 
el colectivo LGTBI en los medios: Análisis comparado de diez leyes autonómicas”,  RAE-IC: 
Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, ISSN 2341-2690, 
Vol. 6, Nº. 12, 2019 (Exemplar dedicat a: Los discursos del odio), pàgs. 58-80 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7135741  

En els últims anys, els delictes d'odi comesos a Espanya contra la comunitat LGTBI han 
augmentat progressivament, com també ho ha fet la propagació del discurs d'odi en els 
mitjans de comunicació. En paral·lel, diversos parlaments autonòmics han aprovat lleis 
dirigides a erradicar la violència exercida contra les persones gais, lesbianes, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals. Aquestes normes coincideixen a dedicar part de 
les seues disposicions als mitjans de comunicació, en la mesura en què aquests 
constitueixen actors d'importància en la lluita contra la discriminació per orientació 
sexual o identitat de gènere. Aquesta investigació desenvolupa una anàlisi comparada 
de les deu normatives autonòmiques aprovades entre 2014 i 2018 per a avaluar la 
manera en què els legisladors s'aproximen al paper dels mitjans en l'erradicació de la 
violència que pateixen les persones LGTBI, amb el propòsit d'identificar els aspectes de 
major consens així com iniciatives singulars i llacunes pendents de regulació. 

Alejandro Granero Andújar. “Concepciones del alumnado de último ciclo de la ESO sobre 
las intersexualidades, las identidades trans y las no-heterosexualidades”, Methaodos. 
Revista de Ciencias Sociales, ISSN-e 2340-8413, Vol. 7, Nº. 1, 2019 (Exemplar dedicat a: 
Monográfico sobre Género y Diversidad Sexual), pàgs. 55-73 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222166  
En aquest treball ens proposem conèixer les concepcions que manté l'alumnat de segon 
cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) sobre les identitats i corporalitats LGTBI. 
Per a això, hem emprat una metodologia de tall qualitatiu. Com a tècnica de recollida de 
dades hem realitzat 20 entrevistes semiestructuradas en profunditat amb 69 alumnes i 
alumnes de 3r i 4t d'ESO de dos Instituts d'Educació Secundària durant el curs acadèmic 
2014/15. L'anàlisi de les dades s'ha dut a terme a través de la tècnica de codificació. Els 
resultats mostren que les conductes excloents (heterocentrismo, ciscentrismo i 
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binarisme de sexe) i discriminatòries (homofòbia, transfòbia i interfobia) es troben molt 
presents en l'alumnat. Per contra, les concepcions igualitàries i de respecte emergides 
van resultar escasses. Concloem que l'estudiantat, malgrat trobar-se en el tram final de 
la seua etapa d'escolarització obligatòria, manté valors i actituds allunyats de la igualtat 
de drets i oportunitats de les persones no-heterosexuals, trans i intersexuals, 
visibilitzant-se la necessitat de treballar contra aquests a través d'una educació de 
caràcter democràtica, crítica i inclusiva. 

Alicia Rivas Vañó. “Matrimonio y orientación sexual: La fuerza expansiva del derecho a la 
no discriminación: Comentario de las sentencias Taddeucci y Coman”, Lex social: revista de 
los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2019 (Exemplar dedicat a: Homenaje 
profesor Manuel Terol Becerra, valedor y guardián de los derechos sociales), pàgs. 136-161 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6915838  
L'evolució de la protecció de la diversitat sexual en les institucions europees és 
incontestable, tot i que encara és necessari ampliar-la a drets tradicionalment vetats a 
les minories LGBTI. En aquest sentit, les últimes respostes jurisprudencials del TEDH i del 
TJUE apunten en direccions diferents respecte d'un assumpte tan controvertit com el 
reconeixement de les parelles del mateix sexe, i en última instància, del matrimoni 
homosexual. En aquest article s'escomet l'anàlisi dels últims casos que han donat lloc a 
aquesta diferent interpretació. 

Carina Luis González, Laura Aguilera Ávila. “Múltiple discriminación: homosexualidad y 
vejez”, Trabajo social global-Global Social Work: Revista de investigaciones en intervención 
social, ISSN-e 2013-6757, Vol. 9, Nº. 16, 2019, pàgs. 225-247 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043660  
Aquest estudi abasta la múltiple i interseccional discriminació que pateixen les persones 
majors homosexuals. Mitjançant el desenvolupament del mateix es pretén donar 
visibilitat a les primeres generacions d'homosexuals a Espanya que van decidir lluitar 
pels seus drets en un moment de repressió extrema, també s'explora sobre les 
conseqüències de la seua condició en aqueix moment i s'estudia la seua situació actual. 
L'objectiu general és saber si, a més de la més que possible discriminació patida en la 
seua joventut, continuen patint actualment discriminació per la seua orientació sexual i 
si cal afegir-li la discriminació per edat. La investigació qualitativa que s'ha dut a terme 
mitjançant entrevistes a set persones amb tots dos criteris d'inclusió apunta al fet que 
persisteix la discriminació cap a les persones homosexuals, però a més se li uneix la que 
pateixen per ser majors, sent probablement la segona la que produeix més desequilibris 
en l'actualitat. 
 

Carlos Mejía Reyes, Edgar Noé Blancas Martínez y Abraham  Sánchez Ruiz. “Exclusión 
contra homosexuales y lesbianas en el Estado de Hidalgo, México. Aproximaciones al perfil 
de sujeto discriminante”, Revista ABRA, ISSN-e 2215-2997, Vol. 39, Nº. 58, 2019 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7005375  
La discriminació contra homosexuals i lesbianes a Mèxic es percep com una 
problemàtica estructural i àmpliament estesa. Després de dues enquestes nacionals que 
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estudien la seua tendència, s'ha detectat a aquest sector poblacional com dels més 
violentats, al grau que se situa com el segon país amb majors índexs de crims per 
homofòbia. No obstant això, poc s'ha estudiat aquest fenomen en les entitats que 
conformen la república. Així, aquest document fa un acostament al fenomen d'exclusió 
en l'Estat d'Hidalgo, Mèxic, a partir de l'Enquesta Nacional sobre Discriminació de 2010. 
El procediment metodològic es conforma per una revisió estadística descriptiva per a 
examinar la tendència i es construeixen perfils analítics d'agents discriminadors 
mitjançant la tècnica de correspondències múltiples amb variables demogràfiques 
bàsiques. 
 

Clara Pantoja Bohórquez [et al.]. “De la invisibilidad al continuum de homofobia: barreras 
socioculturales para las familias LGBTI en Colombia”, Psicoperspectivas, ISSN-e 0718-6924, 
Vol. 19, Nº. 1, 2020, pàgs. 51-60 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7308347  
Aquest article realitza un acostament a les barreres socioculturals que enfronten les 
famílies LGBTI a Colòmbia, des de la perspectiva de 44 activistes d'organitzacions socials, 
amb els qui es va desenvolupar una investigació qualitativa-interpretativa. Els resultats 
s'analitzen des dels elements teòrics de l'heterosexualitat obligatòria, l'estigma i la 
família com produïda i productora d'un sistema social de relacions materials i 
simbòliques. S'assenyala que, si bé aquestes famílies històricament han existit, en 
l'actualitat continuen vivenciant manifestacions d'invisibilización, homofòbia, 
discriminació i violència en diferents contextos, producte de la normalització del model 
hegemònic de la família nuclear heterosexual. Es conclou que la visibilització i 
politització de les famílies LGBTI permet desesencializar les concepcions de família 
associades a la reproducció i el binarisme de gènere, i han de ser llegides com un espai 
de tensió i transformació de l'ordre societal, no obstant això, es presenten reptes a nivell 
macro i microsocial, per a superar les barreres socioculturals assenyalades. 
 

Daniel Marcelo Rzondzinski. “Modelo psicoterapéutico complejo para el diagnóstico y 
tratamiento de la homofobia internalizada”. Revista de psicoterapia, ISSN 1130-5142, ISSN-
e 2339-7950, Vol. 30, Nº. 113, 2019 (Exemplar dedicat a: Ética y Psicología), pàgs. 275-292 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7036014  
En aquest article es descriu la construcció i posada en pràctica d'un model complex 
psicoterapèutic per al diagnòstic i tractament de la LGBT+ (lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere i altres sexualitats) – fòbia internalitzada. Al seu torn, s'ha considerat a la 
LGBT+ fòbia social com un fenomen de naturalesa complexa i multidimensional, sent la 
LGBT+ fòbia internalitzada una de les seues dimensions i una malaltia, que afecta la 
subjectivitat dels subjectes que la pateixen. Al seu torn, La LGBT+ fòbia social és entesa 
en aquest treball com un fenomen complex que presenta les dimensions personal, 
interpersonal, institucional, cultural, política, social i històrica. Finalment, el model de 
tractament proposat en aquest article, és una construcció, producte del diàleg entre la 
psicoteràpia psicoanalítica i la psicoteràpia afirmativa de la condició LGBT+ considerada 
com a marc multipsicoterapéutico, en la seua versió narrativa, és a dir, seguint els 
principis de la psicoteràpia narrativa, basada en el pensament de Foucault. 
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Daniel Party. “Homofobia y la Nueva Canción Chilena”, El Oído Pensante, ISSN-e 2250-7116, 
Vol. 7, Nº. 2, 2019, pàgs. 42-63 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7050977  
Aquest article cerca demostrar que l'homofòbia va marcar no sols les vides dels artistes 
de la Nova Cançó Xilena, sinó també els discursos que els investigadors posteriors hem 
construït en escriure sobre el moviment. D'una banda, aborde l'homofòbia que existia 
durant el període d'auge de la Nova Cançó Xilena, tant en la societat xilena en general 
com dins del moviment. Quant a aquesta homofòbia històrica, l'objectiu és rellevar 
l'impacte que aquesta va tenir en les vides dels artistes i les estratègies que ells van 
desenvolupar per a suportar-la. Per una altra, documente les maneres en què 
l'homosexualitat va ser i, en bona part, continua sent ocultada en les investigacions 
sobre la Nova Cançó Xilena. Argument que aquesta homofòbia historiogràfica es 
tradueix en un arxiu amb importants imprecisions i incoherències. El meu objectiu últim 
és demostrar que tenim més a guanyar que perdre si reconeixem la diversitat sexual que 
va existir dins de la Nova Cançó Xilena. 

Elena Hernández de la Torre y Antonio J. Fernández Rodríguez. Actitudes y prejuicios de 
jóvenes universitarios acerca de colectivos en situación de discriminación, Educación para 
el Bien Común: hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente (coord. por 
Enrique Javier Díez Gutiérrez, Juan Ramón Rodríguez Fernández), 2020, ISBN 978-84-
18083-56-3, pàgs. 7-19 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7272059  
Aquest estudi té com a objectiu explorar les actituds i prejudicis sobre col·lectius 
tradicionalment discriminats per orientació sexual, gènere, raça i discapacitat en 
persones joves universitàries estudiants d'educació de grau i màster. En aquesta anàlisi 
ens acostem a l'estudi dels conceptes de tolerància, justícia, prejudici i estereotip cap a 
aquests grups amb la finalitat d'entendre'ls i comprendre la importància d'actuacions 
educatives per a combatre la desigualtat social. Per a això s'ha dissenyat un qüestionari 
per a joves estudiants universitaris i una mostra per disponibilitat. Aquest qüestionari 
disposa de 4 dimensions amb continguts rellevants respecte a les actituds cap a aquests 
col·lectius organitzats en 8 subdimensiones. Entre els resultats rellevants destaquem 
que els estudiants d'educació entenen a persones amb una altra orientació sexual 
encara que existeixen agressions verbals cap a ells; reconeixen que és en el treball on 
existeix major discriminació per gènere existint encara una mentalitat tradicional i 
prototípica; la societat tracta inadequadament a les persones amb discapacitat 
produint-se la major discriminació per etiquetaje, rebuig social i falta de capacitat; 
finalment les persones de diferents races no tenen els mateixos drets i la societat confia 
poc en ells per a entaular amistat pel que s'identifica un sentiment d'hostilitat cap a ells. 
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Felipe César Camilo Caro Romero.  ““Ni enfermos, ni criminales, simplemente 
homosexuales”: Las primeras conmemoraciones de los disturbios de Stonewall en 
Colombia, 1978-1982”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, ISSN 0120-
2456, ISSN-e 2256-5647, Vol. 47, Nº. 1, 2020, pàgs. 201-229 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7372488  
L'article estudia les primeres commemoracions dels disturbis de Stonewall a Colòmbia, 
entre 1978 i 1982. Centra la seua atenció en el Moviment d'Alliberament Homosexual 
de Colòmbia, organització que va proposar la consolidació d'aquesta tradició al país. 
L'estudi de les seues diferents accions, a partir de testimoniatges de militants i textos 
produïts pel moviment, devela la intenció política del projecte: establir una data per a 
radicalitzar a un sector fins llavors marginalitzat de la política nacional. Amb això és 
possible evidenciar una fase inicial del moviment lgbt colombià, vinculada a l'experiència 
radical de la dècada dels setanta. Es conclou que els esforços per establir aquesta 
tradició representen un exercici d'organització política “des de baix” que, al no estar 
exempts de problemes, evidència l'heterogeneïtat d'un moviment que generalment és 
entès de manera estàtica. 

Fernanda de Oliveira Paveltchuk y Juliane Callegaro Borsa. “Homofobia internalizada, 
conectividad comunitaria y salud mental en una muestra de individuos LGB brasileños”. 
Avances en psicología latinoamericana, ISSN 1794-4724, ISSN-e 2145-4515, Vol. 37, Nº. 1, 
2019, pàgs. 47-61 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6805348  
Lesbianes, gais i bisexuals (LGB) poden presentar menors nivells de salut mental que els 
seus parells heterosexuals. Alguns factors poden impactar la salut mental de LGBs, dins 
d'ells l'homofòbia internalitzada (HI) i la connectivitat comunitària (CC). Aquest estudi 
va investigar índexs d'HI i connectivitat a la comunitat LGB en una mostra de LGB 
brasileros. Específicament, es va tenir com a objectiu verificar els possibles efectes 
moderadors de la CC en la relació entre HI i resultats negatius de salut mental. Van 
participar d'aquest estudi 715 LGBs amb edats entre 18 i 70 anys (M = 24.14; DP= 7.18), 
els quals van respondre a instruments per a avaluació de salut mental, HI i CC. Van ser 
realitzats MANOVAS i path analysis com la fi de testar el model proposat. Les lesbianes 
van presentar els menors índexs d'HI, i gais els menors índexs de depressió i ansietat, i 
bisexuals els menors índexs de CC. No van ser oposades relacions significatives entre les 
variables en el path analysis. Això pot haver succeït en conseqüència del context de 
polítiques públiques del país, de característiques de la mostra i a causa de limitacions 
del propi estudi. Paraules-clau: homofòbia internalitzada, connectivitat comunitària, 
Salut mental. 

Francisco de Asís Peña Díaz. “Credibilidad de los solicitantes de asilo y estereotipos 
heterosexistas: en busca del “refugiado LGBTI por antonomasia””; “Asylum-seeker’s 
credibility and heterosexist stereotypes: searching for the quintaessential LGTBI refugee”, 
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, ISSN-e 1138-9877, Nº. 39, 2019 (Exemplar 
dedicat a: CEFD Nº 39. Publicación de las actas del Congreso Internacional 70 Aniversario 
Declaración Universal de Derechos Humanos) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6995915    
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Encara que ni els principals instruments de Drets Humans (amb la Declaració de 1948 al 
capdavant) ni del Dret dels Refugiats esmenten a les persones LGBTI, al llarg de les 
últimes dècades han sigut interpretades per a estendre la seua protecció als refugiats 
per raons d'orientació sexual o identitat de gènere. No obstant això, amb freqüència 
s'han trobat amb un important obstacle que els dificulta accedir a la protecció 
internacional: la pervivència d'estereotips i prejudicis sobre el gènere, el comportament 
o la sexualitat que minen la credibilitat del seu testimoniatge. En aquest treball s'avaluen 
els més habituals i com han sigut tractats en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de 
la UE. 

Ignacio Álvarez Rodríguez. “Caminante, se hace camino al andar: Comunidad LTGBI, 
derechos humanos y Naciones Unidas”, Estudios de Deusto: revista de la Universidad de 
Deusto, ISSN 0423-4847, Vol. 67, Nº. 1, 2019, pàgs. 127-163 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7023338  

El present estudi ofereix una anàlisi de les principals mesures que s'han adoptat per 
l'Organització de les Nacions Unides per a garantir els drets humans de les persones 
LGTBI. Rebut: 1 febrer 2019. Acceptat: 21 juny 2019. Publicació en línia: 31 juliol 2019. 

Jordi García Orriols y Xavier Torrebadella i Flix. “Homofobia y orientación sexual en 
deportistas federados en Cataluña: Inmersos en el legado de la heteronormatividad”, 
Masculinidades y cambio social, ISSN-e 2014-3605, Vol. 8, Nº. 3, 2019 (Eemplar dedicat a: 
October), pàgs. 222-250 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7246102  
La necessitat de trencar amb la discriminació cap a la diversitat sexual és cada vegada 
major, i per això, es qüestionen, es replantegen i s'agreguen nous models sobre 
sexualitat que, desgraciadament, no reben la importància social que deurien. Com a 
conseqüència, el concepte d'heteronormativitat o masculinitat heterosexual continua 
impregnant els contextos socials, des d'escoles fins a pavellons esportius. D'aquesta 
manera, aquest estudi pretén analitzar els graus d'homofòbia en diferents modalitats 
esportives federades a Catalunya mitjançant l'adaptació de l'Escala d'Actituds cap a la 
Diversitat en l'Esport confeccionada per Pedra (2016). I a més, són considerats altres 
factors personals (sexe, edat, orientació sexual i canvis) com a eixos per a la comprensió 
de la influència d'aquest marc heteronormatiu a la qual són sotmesos els col·lectius, 
amb la finalitat de plantejar futures línies d'acció socioeducatives orientades a 
qüestionar i canviar aquest escenari. 
 

Jorge Mejía Turizo, Rosmary Edith Carbonell Acosta y Oriana Carola Cortes Bracho. 
“Manifestaciones sociales transgresoras del derecho de autonomía en relación con la 
comunidad lgtb”, Advocatus, ISSN-e 2390-0202, ISSN 0124-0102, Nº. 33, 2019 (Exemplar 
dedicat a: Advocatus), pàgs. 39-56 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7380445  
L'objectiu del present article és reflexionar sobre les manifestacions socials 
transgressores del Dret d'autonomia en relació amb la comunitat LGTB. És 
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transcendental dirigir la mirada a aquesta mena de comportament socials amb 
incidències en el dret i a través d'aquesta anàlisi conscienciosa conèixer el maneig 
d'aquestes relacions, aprofundint en el seu esdevenir per a determinar si existeixen 
manifestacions que donen compte de conductes amb senyals homofóbicas, d'abús i 
discriminació. 
 

José Carlos Vázquez Parra, Domingo Coss y León Coss y León, Omar Salinas García. “Una 
aproximación histórico-social a la evolución de los derechos de la comunidad LGBTI+ en 
México”, Revista Humanidades: Revista de la Escuela de Estudios Generales, ISSN-e 2215-
3934, Vol. 9, Nº. 2 (July-December), 2019, pàgs. 116-121 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7019022  
En un món contemporani que sembla lluitar més per la igualtat i el respecte a la 
diversitat, es pot perdre de vista que les conquestes aconseguides tenen una història 
profunda emmarcada per la segregació, el rebuig i els assenyalaments, la qual cosa pot 
desviar-nos del que veritablement és important. Per això, el present article cerca fer una 
reflexió sobre el desenvolupament històric i social de la lluita i l'activisme de la 
comunitat LGBTI+ a Mèxic, englobant el seu passat fortament religiós i la gran influència 
que ha tingut la societat internacional en la consecució de majors drets per a la població 
mexicana. Com a conclusió, es veu la necessitat d'enfocar-se en una lluita que continua 
activa i que, malgrat les metes aconseguides, encara té objectius pendents. 
 

José Javier Moreno Sánchez. “La carta robada. Un estudio sobre la (no)percepción de la 
heteronormatividad en el ámbito educativo”, Discurso & Sociedad, ISSN-e 1887-4606, Vol. 
13, Nº. Extra 4, 2019 (Exemplar dedicat a: Estudios Críticos del Discurso y cognición), pàgs. 
556-574 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7196689  
L'objectiu d'aquest treball és abordar l'estudi de la invisibilitat de l'heterosexismo a 
l'escola i proposar que aquesta “neutralitat” deixa un espai potencial per a la 
perpetuació i manifestació de les discriminacions basades en el gènere. El marc teòric 
de partida és la teoria queer i els Estudis Críticosdel Discurs (ECD). El treball està 
dissenyat dins de les estratègies de la pedagogia queer. Les pedagogies queer 
representen una manera innovadora i transgressora d'abordar problemes urgents dels 
sistemes educatius, com ara la discriminació, la violència basada en el gènere, 
l'homofòbia, la transfòbia i l'assetjament escolar. D'altra banda, dins dels ECD van Dijk 
subratlla la importància del factor cognitiu en l'anàlisi, posant l'accent en els actors 
intervinents en la situació comunicativa com a element clau dins del seu enfocament 
soci-cognitiu. Per a aquest treball, s'ha dut a terme un estudi de camp en el qual s'ha 
utilitzat com a instrument d'avaluació una versió creada ad hoc del diferencial semàntic 
d'Osgood. La prova es va administrar a 116 docents d'infantil, primària i secundària, 
homes i dones. Els resultats han avalat plenament la hipòtesi de partida: 
l'heterosexualitat sembla invisible, és “el natural”. Aquesta concepció de 
l'heterosexualitat com una cosa neutra, natural, que es dóna per fet, té fortes 
implicacions a l'escola, perquè pot estar contribuint a la perpetuació del masclisme 
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hegemònic i de les pràctiques opressives sobre les dones i les persones de sexualitat 
divergent, d'acord amb els postulats de la teoria queer. 

José Ignacio Pichardo Galán y Luis Puche Cabezas. “Universidad y diversidad sexogenérica: 
barreras, innovaciones y retos de futuro”, Methaodos. Revista de Ciencias Sociales, ISSN-e 
2340-8413, Vol. 7, Nº. 1, 2019 (Exemplar dedicat a: Monográfico sobre Género y Diversidad 
Sexual), pàgs. 10-26 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222173  
El paper de la universitat davant la diversitat sexual i de gènere és un objecte d'estudi i 
intervenció que a penes ha començat abordar-se en el context espanyol. En aquest 
article exploratori, es tracen algunes de les problemàtiques emergents sobre aquest 
tema i s'apunta cap a algunes línies d'acció futures. En primer lloc, s'assenyalen les 
barreres que encara existeixen per a les persones LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i trans) 
en les universitats espanyoles en un context de creixent igualtat legal, però en el qual 
persisteixen les discriminacions (tant formals com informals). A continuació, es 
presenten les principals aportacions al terreny universitari de la nova legislació 
autonòmica LGBTI que es ve aprovant des de l'any 2009 en l'Estat espanyol. Finalment, 
es presenten algunes experiències innovadores que ja estan tenint lloc (bones 
pràctiques curriculars, investigadores i d'atenció a la diversitat LGBT de la comunitat 
universitària) i es plantegen també alguns reptes de futur. 

Juan José Sánchez Soriano y Leonarda García Jiménez. “La investigación en comunicación 
LGTBI en España: estado de la cuestión y perspectivas de futuro”, Prisma Social: revista de 
investigación social, ISSN-e 1989-3469, Nº. 28, 2020 (Exemplar dedicat a: Redes Sociales y 
Fenómenos Comunicativos: aplicación, análisis y metodologías de investigación), pàgs. 
161-175 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7263735     
La comunicació planteja un estudi sobre l'estat actual de la investigació en comunicació 
LGTBI a Espanya. L'objectiu és realitzar un mapa que ens permeta analitzar les principals 
tendències seguides en l'àrea a partir de l'anàlisi dels projectes I+D+I realitzats i les tesis 
doctorals defensades. La intenció és establir un repositori que servisca al seu torn tant 
de font d'informació i d'estudi sobre les línies, mètodes i objectes d'estudi, com de 
document de referència de les tendències actuals en investigació en comunicació LGTBI 
a Espanya. A partir d'aquest estudi, es plantegen propostes d'anàlisis concretes sobre 
aquelles línies que es troben en una situació de dèficit i de necessitat d'investigació. La 
metodologia se centra en la cerca i recopilació de tesis doctorals i projectes 
d'investigació a través del projecte MAPCOM, finançat pel Ministeri d'Economia i 
Competitivitat (2013-2017), sobre l'estat de la investigació sobre pràctiques socials en 
comunicació a Espanya. Les categories de la investigació LGTBI analitzades són: objectius 
de la investigació (descriptius, explicatius, avaluatius, etc.), gènere del/a investigador/a, 
comunitat autònoma del/a investigador/a, el tipus d'Universitat, tipus d'anàlisi, 
documents de la investigació i objecte d'estudi. 
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Julio Antonio Fernández Estrada. “Homofobia y matrimonio en Cuba.  A propósito de un 
debate constitucional”, Teoría y crítica de la psicología, ISSN-e 2116-3480, Nº. 12, 2019 
(Exemplar dedicat a: Número anual ordinario), pàgs. 130-142 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6992226  
Aquest article realitza una anàlisi de la cultura dels drets humans a Cuba, sobretot en 
relació amb els debats nacionals sobre el matrimoni igualitari i la seua possible inclusió 
en el text constitucional cubà que serà sotmès a referèndum el mes vinent de febrer de 
2019. L'article relaciona, a més, les concepcions cubanes sobre drets humans, 
discriminació per motiu d'orientació sexual i el concepte de matrimoni. 

Laura Alejandra Pedraza Pinto. “Discriminación por orientación sexual o identidad de 
género en centros de detención del Estado colombiano”, Ciencia jurídica, ISSN 2007-3577, 
Vol. 8, Nº. 16, 2019 (Exemplar dedicat a: julio-diciembre 2019), pàgs. 139-154 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7103698  
L'objectiu del present article és identificar les violacions a drets humans més freqüents 
perpetrades contra els reclusos pertanyents a la comunitat LGBT per part del personal 
penitenciari. Al seu torn, explicar d'acord amb el que s'estableix en la legislació nacional 
i internacional, la responsabilitat de l'Estat enfront de vulneracions causades als 
detinguts a causa de la seua orientació sexual o identitat de gènere, l'obligació que 
tenen els centres de detenció, com a responsables de l'execució de la pena, d'assegurar 
un tracte basat en la dignitat humana amb perspectiva en drets humans. En 
conseqüència, se cerca proporcionar algunes recomanacions basades en els estàndards 
de tractament penitenciari. 

Lilisbet Lorie Tapia. “Igualdad y comunidad LGTBI en el decurso constitucional cubano. Una 
aproximación a las posibilidades de la Constitución de 2019”, Ius fugit: Revista 
interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, ISSN 1132-8975, Nº 22, 2019, pàgs. 249-271 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7191784  
El present article aborda la forma en què s'ha concretat el principi d'igualtat en l'ordre 
constitucional cubà, amb especial èmfasi respecte a la comunitat LGTBI. En primer lloc 
analitza com la idea d'igualtat és dinàmica, cultural i històrica i s'ha anat configurant en 
diferents dimensions. La seua materialització a Cuba després del procés revolucionari 
de 1959 va estar associat a l'aplicació de polítiques públiques de caràcter universal que 
van aconseguir amplis i notables espais d'igualtat econòmic-social; els quals es van veure 
afectats posteriorment per la crisi dels anys noranta. No obstant això, es valora que 
endicho període es van generar processos d'exclusió en relació a orientació sexual i 
identitat de gènere. Seguidament s'estudia com el procés de transformació iniciat al país 
en els últims anys ofereix una perspectiva més ampliada de la igualtat, que ha tingut 
reflex en el nou text constitucional de2019. No obstant això, una anàlisi d'aquest procés 
evidencia com encara existeix al país el predomini d'una cultura heteropatriarcal i 
homòfoba. Finalment es brinden paràmetres sobre com contribuir a l'efectivitat jurídic 
cultural d'aquest principi respecte a la diversitat que caracteritza a la societat cubana 
actual. 
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María del Carmen Orellana Ramírez. “El matrimonio civil igualitario como forma de ejercer 
el derecho a la igualdad y no discriminación”, FORO: Revista de Derecho, ISSN 1390-2466, 
ISSN-e 2631-2484, Nº. 32, 2019 (Exemplar dedicat a: He resignification of families from a 
diversity approach), pàgs. 103-121 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7267585  
Una parella homosexual basada en l'Opinió Consultiva OC-24/17, cerca contraure 
matrimoni civil. La petició és negada en virtut de diverses raons, per la qual cosa 
s'interposa una acció de protecció. En primera instància s'accepta la demanda, mentre 
que en el superior es declara sense lloc a aquesta. És ací que s'ha de considerar si es 
vulnera o no el dret a la igualtat i no discriminació i no únicament dels peticionaris, sinó, 
en general, de les persones amb una diferent orientació sexual, categoria protegida per 
l'actual Constitució equatoriana, a més de determinar si l'esmentat instrument 
internacional forma part del bloc de constitucionalitat, ja que de ser afirmatiu seria part 
de l'ordenament vigent i, per tant, d'obligatori compliment.Addicionalment, es realitza 
una anàlisi si en realitat s'està complint el principi d'igualtat i no discriminació en raó de 
l'orientació sexual. 

María del Mar Martín Aragón. “Incidentes LGTBIQ-fóbicos en España: Más allá de los 
delitos de odio”, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad: REEPS, ISSN-e 
2531-1565, Nº. Extra 5, 2019, pág. 21 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7210291  
D'acord amb les últimes estadístiques del Ministeri de l'Interior, en 2017 es van registrar 
a Espanya 271 delictes d'odi per raó d'orientació o identitat sexual o de gènere, la qual 
cosa suposa una variació del 17,8% respecte a l'any 2016. No obstant això, hi ha una 
important taxa invisibilitzada d'incidents que per no complir amb els requisits exigits pel 
tipus penal no es reflecteixen en les estadístiques oficials. En aquest sentit, una recent 
investigació realitzada per Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals ha 
revelat l'existència de 629 incidents patits per persones pertanyents al col·lectiu LGTBIQ 
denunciats per diferents associacions. Precisament aquesta xifra invisibilitzada per les 
estadístiques oficials, és la que es pretén rescatar amb el terme “incident LGTBIQ-fòbic”, 
que inclouria qualsevol tipus de comportament que implique una atac contra aquest 
col·lectiu en un sentit ampli. 

Marta García Barba [et al.]. “Discriminación y actitudes hacia la diversidad afectivo-sexual: 
la experiencia de las mujeres”, Dossiers feministes, ISSN 1139-1219, Nº 25, 2019 (Exemplar 
dedicat a: Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera), pàgs. 73-90 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7145313  
Malgrat els canvis socioculturals, les persones LGTBI encara han de fer front a certes 
dificultats. L'objectiu d'aquest estudi és explorar la discriminació i les actituds cap a la 
diversitat afectiu-sexual en dones. 145 dones d'entre 17 i 43 anys (M=29,63; DT=9,6), 
van emplenar un qüestionari ad hoc sobre discriminació i actituds cap al col·lectiu LGTBI. 
El 18,7% de les dones no heterosexuals ha patit discriminació per orientació/identitat 
sexual. Més dones no heterosexuals que heterosexuals (68% enfront del 51,4%) han 
presenciat discriminació per aquestes qüestions en el seu entorn. Trobem certes 
actituds negatives en tots dos grups, sobretot en aquells ítems relacionats amb 
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l'expressió de gènere, la bisexualitat i transsexualitat. Aquestes troballes indiquen la 
necessitat d'educar en diversitat i visibilitzar aquells col·lectius que són més exclosos per 
a aconseguir l'equitat i el respecte. 

Naiara Martínez Gómez [et al.]. “Discriminación LGTBI en las aulas”, International Journal 
of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, ISSN 0214-
9877, Vol. 4, Nº. 1, 2019 (Exemplar dedicat a: Psicología Positiva), pàgs. 367-376 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7376065  
A pesar que els grans avanços socials, legals i culturals realitzats en alguns països han 
facilitat una major acceptació de la diversitat sexual, l'estigma associat a 
l'homosexualitat encara juga un paper important en l'ajust psicosocial de les persones 
amb una orientació sexual alternativa a l'heterosexual. Concretament, aquestes 
persones s'enfronten encara a múltiples barreres de la discriminació a causa de la seua 
orientació sexual, tant en l'àmbit educatiu com en el familiar. Per aquest motiu, 
l'objectiu d'aquest treball va ser analitzar les actituds homofóbicas entre els 
adolescents, així com el grau de victimització a causa de l'orientació sexual.  

Rafael Ventura. Lgbt/queer media studies: aportaciones para su consolidación como campo 
de estudio. Tesis doctoral dirigida por Pilar Medina Bravo (dir. tes.), Miguel Rodrigo Alsina 
(codir. tes.). Universitat Pompeu Fabra (2019).  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=256912  
Aquesta tesi doctoral està elaborada al voltant d'un compendi de 4 publicacions. 
L'objectiu és abordar d'una manera holística els LGBT/Queer Mitjana Studies i contribuir 
al seu desenvolupament com a camp acadèmic. Es tracta d'un camp emergent que 
combina els estudis sobre la diversitat sexual i de gènere amb els estudis dels mitjans de 
comunicació. D'aquesta manera, en la tesi s'expliquen tant les aportacions de la teoria 
queer i els estudis gais i lesbians, com els que ofereixen les teories de la comunicació. 
Les publicacions incloses en el compendi aborden qüestions relacionades amb la 
representació de persones LGBT en els mitjans de comunicació, tant en contingut 
informatiu com en ficció, i els efectes que produeix en l'audiència, tant en la general 
com en la LGBT de manera específica. En concret, arrepleguen alguns dels temes més 
actuals en l'estudi dels LGBT/Queer Mitjana Studies, com les famílies homoparentals 
formades per gestació subrogada o la Síndrome de la Lesbiana Morta. Per a fer-ho s'han 
combinat diverses metodologies qualitatives, incloent la revisió crítica de la literatura, 
els focus groups o l'anàlisi de contingut qualitatiu de xarxes socials i fòrums online. Els 
resultats no pretenen presentar una comprensió integral i exhaustiva dels LGBT/Queer 
Mitjana Studies sinó reflectir algunes de les múltiples possibilitats d'investigació que 
ofereix aquest camp i dotar-li amb eines per a continuar explorant-lo. 

Raúl Fernando Núñez Marín. “Estándares internacionales en materia de orientación sexual 
e identidad de género: interpretación evolutiva en el derecho interamericano”, Revista 
Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, ISSN-e 0121-182X, Vol. 22, 
Nº. 43, 2019, pàgs. 9-20 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7316026  
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La discussió jurídica enfront dels drets de les minories es troba en plena expansió. Tant 
els sistemes domèstics com els sistemes de dret internacional s'enfronten als reptes 
d'un món cada vegada més divers, en el qual la distinció entre majories i minories 
tendeix a ser innecessària. És així com la temàtica dels drets de les comunitats LGBTI 
cobra vigència. El dret internacional ha fixat estàndard que permeten donar una 
interpretació àmplia i evolutiva als seus drets, basant-se en nous conceptes sobre 
l'orientació sexual i la identitat de gènere, referent a la igualtat, i, a conseqüència dels 
seus drets al matrimoni i a la família. La seua anàlisi requereix de l'ús de fonts formals i 
de soft law, així com del dret comparat. 

Silvia Jiménez Mata, Sileny Mena Gómez y María Luisa Preinfalk Fernández. “Percepciones 
y manifestaciones de discriminación en el ámbito universitario: un punto de partida para 
su erradicación”, Revista de Ciencias Sociales, ISSN 0482-5276, Nº. 166, 2019 (Exemplar 
dedicat a: Segundas Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica), pàgs. 101-114 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7296290  
Aquest article es basa en una investigació sobre l'anàlisi de les formes de discriminació 
per gènere, ètnia-raça, orientació del desig sexual i discapacitat, en l'àmbit universitari. 
Es va efectuar durant els anys 2017-2019, amb l'objectiu de conèixer les percepcions de 
l'estudiantat de la Universitat Nacional de Costa Rica. Es va utilitzar un enfocament mixt 
d'investigació per mitjà de la realització de grups focals i l'aplicació d'un qüestionari a 
una mostra probabilística d'estudiants, amb la qual cosa es va evidenciar un alt grau de 
manifestacions de discriminació. 

Sofía Argüello Pazmiño. “De la politización a los regímenes de ciudadanía. Ajustes analíticos 
para estudiar las disputas por los derechos sexuales”, Estudios sociológicos, ISSN-e 0185-
4186, Vol. 37, Nº. 110, 2019 (Exemplar dedicat a: Vol. XXXVII, núm. 110, mayo-agosto, 
2019), pàgs. 489-503 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7329385  
Aquest article esbossa un model analític per a estudiar els règims de ciutadania en 
general i les disputes pels drets sexuals en particular, des d'una perspectiva comparada 
i procesual. Com a nota d'investigació, mostra els ajustos teòrics que ha tingut un 
programa d'investigació sobre identitats, col·lectius i drets LGBT. Tals ajustos passen per 
revisar el caràcter estàtic de les categories de moviment social i ciutadania i per 
identificar potencialitats i límits d'un marc analític que gira entorn dels processos de 
politització. L'objectiu de l'article és obrir camí a un enfocament sobre els règims de 
ciutadania que puga explicar a) el moment polític i contenciós de la disputa pels drets, 
b) les maneres de regulació estatal, jurídica i institucional, i c) l'experiència i l'exercici 
dels drets en la vida quotidiana. 


