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Després d’una revisió d’ofici, es detecta que el document de referència per a mitjans 
audiovisuals per al tractament de la diversitat asexual, afectiva i de gènere és inadequat 
per a les persones asexuals.

Font https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-02/Recomanacions_LGBTI_CA.pdf
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dels fets
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Nom del 
document

Recomanacions sobre el tractament de les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGBTI) als mitjans audiovisuals

Darrera data 
d’actualització 
del document

Juny de 2017

Inicialment, hi ha una no visibilització de les persones asexuals al document, encara 
que sí que s’esmenten. Es llisten a continuació totes les referències a la diversitat en què 
no hi ha cap referència a l’asexualitat. Per tal d’evitar repeticions massa repeticions, 
es referencien únicament les 10 primeres pàgines del document.

Necessitats
detectades

PÀGINA SECCIÓ

1 Nom del document

3 Primer paràgraf
Segon paràgraf
Cinquè paràgraf

4 Segon paràgraf
Tercer paràgraf

7 Definició LGTBI

8 Definició de transsexual

9 Primer paràgraf del primer punt
Primer paràgraf del segon punt
Segon paràgraf del segon punt

10 Títol del primer cinquè punt
Primer paràgraf del cinquè punt
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A banda de l’absència del concepte asexualitat a la major part del document, 
hi consta, encara que de manera incorrecta.

A la pàgina 5 es defineix l’asexualitat i es fa de manera correcta. Però la paraula 
utilitzada no és “asexual”, com pertocaria, sinó “asexuat/asexuada”.
Aquests conceptes fan referència al fet de no comptar amb òrgans sexuals 
i no pas no sentir atracció sexual, com és el cas de les persones asexuals.

Una tercer tipologia d’esmena que faríem al document és aquella que no té en 
compte la realitat asexual. La més cridanera es troba a la imatge de la pàgina 5, 
aquesta:

En aquesta imatge, l’orientació sexual es representa amb el cor.

Tradicionalment, l’asexualitat s’ha considerat per alguns corrents de pensament 
com a l’absència d’orientació sexual. Així doncs, una persona asexual, des de 
d’aquesta referència, seria una persona sense orientació i, per tant, sense cor.

Des del coneixement actual de l’asexualitat, sabem que és una orientació se-
xual. Una que, concretament, no està enfocada cap a cap gènere. Des d’aquest 
punt de vista, la persones asexuals sí que tenen cor, pero se sobreentén que no 
estima ningú.

La solució a com indicar-ho és ben fàcil. Les persones asexuals distingim la 
nostra orientació sexual (asexual) de la nostra orientació afectiva (heterromàn-
tica, homorromàntica, birromàntica, arromàntica).

D’aquesta manera, es podria incloure les persones asexuals amb el canvi 
“orientació sexual” per “orientació sexual o afectiva”.

En base a aquest mateix concepte hi ha d’altres elements a millorar al docu-
ment. Com s’ha fet anteriorment, es llisten mostres d’aquest casos de les 10 
primeres pàgines:
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Bibliografia I2018_002
I2018_001

Proposta
d’actuacions

A l’Associació Catalana d’Asexuals entenem que no podem delegar 
de la coneixença del concepte asexualitat i com tractar-ho únicament a protocols 
d’actuació. Més encara, creiem que la comunicació sobre diversitat sexual, 
afectiva i de gènere ha de seguir una estratègia conjunta i que tingui en compte 
altres col·lectius vulnerables.

En aquest context, entenem que els temps de comprensió, acceptació i inclusió
dels nous termes poden ser més lents que no ens agradaria.

És per això que sol·licitem que es canvïin de manera ràpida 2 aspectes clau 
del document:

1- Canviar els termes “asexuada, asexuat” per asexual.
2- Modificar la imatge de la pàgina 5 perquè en lloc de dir “orientació sexual” 
digui “orientació sexual i afectiva”.

Sol·licitem alhora que, en el temps que sigui necessari perquè es garanteixi 
la integració de tota la comunitat LGBTIQA+, s’arribin a canviar els altres 
aspectes del document llistats a totes dues taules i els de les pàgines següents.

PÀGINA SECCIÓ

7 Definició d’orientació
sexual i sexoafectiva

JUSTIFICACIÓ

Considerem positiu que hi hagi un desdoblament 
de les orientacions, però sembla insuficient. 
En totes dues s’hi barreja la sexual, tant en sexual 
com en sexoafectiva, cosa que no té en compte 
que no tenen perquè estar enfocades al mateix 
gènere.

7 Definició de queer En aquest cop sí que se separen les orientacions 
sexual i afectiva, però es tracten com un conjunt.

9 Segon paràgraf,
primer punt

Igual que en el cas anterior.

ACA, Associació Catalana d’Asexuals


