
“Sempre va haver-hi esportistes que 
sentien atracció sexual per persones 

del seu mateix sexe, si bé solien passar 
inadvertits”.

“L’existència de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals en l’esport 

continua sent un tema tabú per a moltes 
persones”.

Idea Original:  
Gegen die Regeln - Lesben und Schwule im Sport 

 
Adaptació textos i disseny:  

Universitat d’Alacant

Amb el suport de:

 
Si a més eres docent, pots escriure a la  

Unitat d’Atenció a la Diversitat  
de la Universitat d’Alacant  

unitat.diversitat@ua.es 
i informar-te de les propostes  

formatives existents.

Si vols saber més sobre diversitat en general i 
diversitat en l’esport en particular, pots visitar 

el web de la UA
https://web.ua.es/va/vr-social/diversitat-afectivosexual.html

Inspirada en l’exposició “Contra les regles” de la 
Federación Arco Iris, la Universitat d’Alacant, a través 
del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Igualtat i 
Inclusió i el Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, 
dissenya un nou format, amb nous textos, i visibilitza 
altres realitats del col·lectiu LGTB en la seua relació amb 
l’esport.

Per a aquesta exposició se sumen sinergies amb altres 
entitats de defensa dels drets humans LGTB i s’hi inclou 
la novetat de col·laborar amb clubs, societats i entitats 
esportives que han aportat imatges sobre campanyes 
contra l’homofòbia en l’esport.

COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Miradas lascivas o insistentes
• Silbidos
• Expresiones faciales o corporales
•	Mostrar	imágenes	pornográficas	u	objetos	con	contenido	sexual
•	Visualizar	vídeos	o	películas	erótico-pornográficas
•	Utilización	inadecuada	de	nuevas	tecnologías:
·	 Mensajes	incómodos	a	través	de	comunicación	instantánea
·	 Comunicación	o	seguimiento	no	deseado	a	través	de	las	redes	sociales
·	 Correos	electrónicos	con	contenido	sexual	-	Llamadas	perdidas	insistentes

CONTACTO FÍSICO

•	Excesivo	e	 inadecuado	acercamiento	en	el	contacto	corporal,	abrazos,	apreto-
nes,	etc.

•	Tocamiento	de	ciertas	partes	del	cuerpo:	nalgas,	pechos,	genitales…
•	Pellizcos	y	cachetes
•	Atraer	con	un	abrazo	en	el	intento	de	besar	a	la	deportista
•	Besar	a	la	fuerza
•	Actos	sexuales	no	consentidos
•	Intento	de	violación	-	Violación

LA UA CUENTA CON EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO 
ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL que 
protege a cualquier persona que estudie, trabaje o practique actividades 
físico-deportivas en su campus.
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(*) Fuente: Ainhoa Azurmendi Echegaray (Avento Consultoría) y Matilde Fontecha Miranda (2015): Guía para la prevención de 
acoso y abuso sexual a mujeres en el deporte. Pautas para un protocolo. Vitoria, EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer y Dpto. 
de Educación, Política Lingüística y Cultural.

La guía se agrupa en cuatro bloques y especifica situaciones, actitudes y comportamientos a partir de la relación que se establece 
entre el entrenador y la deportista al ser este el sujeto principal susceptible de cometer acoso o abuso sexual. No obstante, indica el 
COI, algunas de estas actitudes y comportamientos pueden practicarlas otras personas vinculadas con la actividad física y deportiva. 
Así mismo, las autoras de la guía anotan que la guía se ciñe a los actos y comportamientos protagonizados por hombres contra 
mujeres en el deporte ya que la investigación ha puesto de relieve que generalmente son protagonizados por estos.

CONTRA  
LeS REGLeS
LESBIANES, GAIS, TRANSSEXUALS 

I BISEXUALS EN L’ESPORT

UNIVERSitAt D’ALACANT



Bloc II
Quatre panells sobre biografies de quatre esportistes 
LGTB de diferents disciplines i nacionalitats, exemples 

d’èxit esportiu.

I es tanca l’exposició amb un panell dedicat a referents 
amb valor per les seues apostes per la visibilitat LGTB, 
com alguns o algunes esportistes trans o declaracions 

de Vicente del Bosque o Gerard Piqué, entre altres 
persones.

VALORS ESPORTIUS I MASCLISME
Des de fa molt, l’esport exerceix un paper primordial en 
el desenvolupament dels rols de gènere i la moral sexual 
de la nostra societat.

Les habilitats esportives solen valorar-se en funció de la 
masculinitat i les característiques físiques i mentals que 
la societat els atribueix: els qui no presenten, o semblen 
no presentar, aquestes característiques ho tenen més 
complicat per al seu reconeixement com a esportistes.

Lamentablement, durant massa temps les dones 
esportistes no van ser preses seriosament en l’esport i 
molt ha calgut lluitar perquè puguen participar en alguns 
esdeveniments com els Jocs Olímpics. Encara avui dia es 
troben escassament representades en les estructures 
dels moviments esportius i segueixen invisibilitzades en 
el desenvolupament de la cultura esportiva.

De la mateixa manera, les persones homosexuals, 
transsexuals i bisexuals, tant dones com homes, pateixen 
aquesta discriminació en els àmbits esportius, ja que la 
LGTBfòbia està inevitablement connectada al masclisme.

Bloc I
ROIG: Panell de presentació. 

TARONJA: Casos aïllats?, exposa la magnitud de la 
discriminació homòfoba en l’esport i la seua evolució en 

els últims anys.

GROC: Algunes xifres. En aquest panell es poden 
contemplar dades extretes de recerques i estudis en 

relació amb la diversitat sexual i l’esport, així com l’índex 
de delictes d’odi als estadis.

VERD: 10 curiositats sobre el col·lectiu LGTB i la seua 
relació amb l’esport.

BLAU: Aquest panell se centra en el futbol per la seua 
popularitat i el seu impacte social. Arreplega canvis 
positius, des de les campanyes de la UEFA contra la 
intolerància als posicionaments contra l’homofòbia 

de diferents clubs de primera divisió; en definitiva, les 
accions més rellevants dels últims anys. 

MORAT: La visibilitat és esportiva. Panell dedicat a 
imatges de diferents clubs i disciplines que participen en 

campanyes de suport a la diversitat sexual i de gènere. 
Equips com el de la UA, el FC Barcelona, l’SCD Eibar, el 

Madrid Titanes Rugby o el Lucentum, entre d’altres, han 
col·laborat amb aquesta exposició.
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