
Presentació
Aquest treball és fruit d’una conversa que vaig tenir amb un amic, ja que em vaig 
adonar que la sexualitat és un tema molt interessant del qual, a vegades, no en par-
lem gaire. Així doncs, aquest treball de recerca tracta de la determinació biològica del 
sexe, dels rols sexuals, de l’identitat sexual i la transexualitat, de l’orientació sexual, 
com ara l’homosexualitat i la bisexualitat, i del gènere, entre molts altres conceptes.
Tornant a l’origen, mentre amb aquest amic parlava sobre l’orientació sexual, em 
vaig adonar que estem molt desinformats i al voltant d’aquests conceptes hi ha 
molts mites. És cert que hi ha persones que pensen que la sexualitat no hetero-
normativa és un trastorn o una malaltia?
I és a partir d’aquí que vaig decidir fer-ne un treball de recerca amb dos objectius 
principals. Per un cantó, volia mirar de trobar quins eren els factors que influeixen en 
la determinació de la sexualitat d’un individu. Són innats? Són ambientals? I per altra 
banda, volia trobar el percentatge de població que pertany al col·lectiu LGTBIQ+.
 
Metodologia
Davant la hipòtesi que en la determinació de la sexualitat hi pot haver una predis-
posició genètica, però que també ve influenciada per l’entorn, vam decidir dividir el 
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treball en dues parts diferents.
En primer lloc, vam dur a terme una recerca teòrica que inclogués l’explicació de 
tots els conceptes necessaris per entendre la part teòrica, com ara: sexe biològic, rol 
sexual, identitat sexual, orientació sexual…
En segon lloc, la part pràctica va consistir a fer tot un seguit d’entrevistes a profes-
sionals que ens van portar a elaborar les preguntes d’una enquesta dirigida a la po-
blació en general. Per tal d’acotar la mostra i intentar que els dades fossin el màxim 
de fiables, vam decidir centrar-nos més o menys en Osona, com també vam intentar 
que hi hagués una quantitat representativa de persones de cada franja d’edat.
Per tant, pel que fa al mètode totes les conclusions van ser extretes de les parts 
teòrica i pràctica del treball, on cada una de les preguntes de l’enquesta va estar 
pensada d’acord amb dades fiables de les entrevistes o de la part teòrica.



Cos del treball
La diversitat sexual i de gènere és una part fonamental en tots nosaltres i que fa 
referència a totes les persones, indiferentment de l’aparença corporal, les conductes 
sexuals, l’orientació sexual o la identitat de gènere, ja sigui d’acord a les normes 
culturals que dicten la cisheteronormativitat o no; és a dir, utilitzem aquest terme 
per expressar totes les possibilitats sexuals de les persones.
El treball consta en primer lloc d’una introducció, on s’expliquen les motivacions del 
treball, els objectius, la hipòtesi, la metodologia i les dificultats. En segon lloc, hi ha 
un fonament teòric, dividit en quatre blocs, on s’explica què és la diversitat sexual 
i de gènere i quines són les quatre dimensions de la sexualitat, i on es presenta una 
mica el col·lectiu LGTBIQ+. En tercer lloc hi ha la preparació, el resum, la comparació 
i l’anàlisi de les entrevistes, que es troben transcrites a l’annex. En quart lloc hi ha la 
preparació de l’enquesta i l’estudi dels resultats, que es poden trobar complets també 
a l’annex. I, finalment, en cinquè i sisè lloc trobem les conclusions i la bibliografia.

Conclusions
Les conclusions d’aquest treball coincideixen amb certs autors que prèviament ja 
havien postulat les afirmacions següents a la revista científica Nature (Lambert, 
2019; Ganna et al., 2019).
En primer lloc, no hi ha cap gen específic que en si mateix determini la sexualitat 
d’un individu. En altres paraules, que no hi ha cap fragment concret de l’ADN que 
provoqui que una persona sigui homosexual o heterosexual. Però sí que cal tenir 
en compte que hi ha regions de gens que estan relacionades amb la sexualitat, 
però que no només n’hi ha una. És a dir, que hi ha estudis que demostren que un 
percentatge significatiu de persones que pertanyen al col·lectiu tenen una mateixa 
seqüència de nucleòtids (molècules que formen l’ADN). Tot i això, les xifres no són 
suficientment significatives per treure’n conclusions clares.
En segon lloc, cal fer referència a l’epigenètica per tal de respondre al primer objec-
tiu, ja que és una branca de la genètica que estudia les variacions en l’expressió dels 
gens degudes a l’entorn. Tot i que aquestes modificacions són reversibles, en certs 
casos també es poden transmetre a la descendència. Dit d’una altra manera, que és 
una branca de la genètica que ens serveix per explicar la diversitat sexual.
Tot i que amb aquestes dues conclusions i els resultats de l’estudi de l’enquesta ja 
som capaços de respondre als dos objectius principals del treball, haig de remarcar 
que, tot i haver plantejat el treball amb un enfocament molt científic, m’he trobat 
amb una part molt humana que m’agradaria destacar.
Durant el treball m’he adonat que el tema de la sexualitat és una qüestió que avui 
en dia se’n parla molt més que al llarg de tota la història de la humanitat, és a dir, 
que ara som molt més conscients de l’existència d’aquesta diversitat sexual i de gè-



nere, malgrat que la LGTBIfòbia encara hi sigui molt present. Tot això és degut al fet 
que es una part que constitueix la identitat de la persona, al propi individu, és un 
tret fonamental que de mica en mica esdevé més important a la vida de cadascun 
de nosaltres. Però això també implica certs problemes, perquè com que forma part 
de la intimitat, com que està estretament lligat al sentiment de la persona, ha de ser 
tractat amb molta més delicadesa, ja que hi ha persones a les quals se’ls pot ferir els 
sentiments o es poden sentir atacades. Per tant, la conclusió és que, en aquest sen-
tit, és molt necessari el respecte, més de l’habitual.
Ja per acabar, cal remarcar que el tema principal d’aquest treball és una qüestió 
de percepcions i sentiments de la persona, de manera que no és possible tractar-lo 
d’una manera 100 % científica. És més, les persones canvien, evolucionen, fet que 
provoca que sigui molt difícil englobar-les sota menys de deu etiquetes. Tal com diu 
la Núria Gilibets a la pàgina 75 dels annexos: «cada persona, com a individu, és dife-
rent. I és a partir d’aquí on agafes l’etiqueta o el grup que més et representa, perquè 
en el fons som animals socials i, per tant, ens agrada estar en un grup. Jo crec que 
en part tu ho tries i en part no».
Per tant, com a conclusió final, la diversitat sexual i de gènere s’explica en base a 
l’epigenètica i és diferent en cada persona, fet que dificulta la realització d’una clas-
sificació que contempli totes les variables. Així doncs, al cap i a la fi, el que canvia 
és la manera de classificar el sentiments de cadascú, la nomenclatura, però no el 
sentiment.
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