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Saps que a l'Estat
Espanyol es practica
la mutilació genital

26 D'OCTUBRE
DIA DE LA VISIBILITAT
INTERSEXUAL

Quan una persona intersex naix a
l'Estat Espanyol, poden sotmetre-la a
diverses cirurgies genitals amb la
finalitat
de
canviar
les
seues
característiques sexuals i la seua
aparença, per una més típicament
masculina o femenina.
A la Comunitat Valenciana està en
vigor la Llei 23/2018 de 29 de
novembre, d'igualtat de persones
LGTBI, que prohibeix la mutilació
genital en menors intersex si no hi ha
riscs mèdics i obliga a posposar les
cirurgies fins que la pacient puga
participar en la presa de decisions.
A nivell estatal encara no tenim una llei
que empare aquestes persones.

Recomanacions literàries
Cinema: "Yo, imposible" (Trasnocho
Cultural); "No Box For Me. An Intersex
Story (Vimeo). "XXY" (Filmin); "El último
verano de la Boyita" (YouTube).
Llibres: Memorias de Herculine Adélaîde
Barbin (Michel Foucault)

Més informació en:
C/ República Argentina, 22
46021 València
963 34 21 91
900 10 10 15 (Servei Orienta.
Oficina d'atenció integral LGTB).
info@lambdavalencia.org
voluntariat@lambdavalencia.org
També pots trobar-nos a les xarxes
socials

T'HAN
PARLAT DE
LES PERSONES
INTERSEX
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QUÈ SÓN LES
INTERSEXUALITATS

Les intersexualitats (en plural)
impliquen una varietat de realitats
corporals, en les quals, naixes amb
característiques sexuals (genitals,
gonadals, hormonals i cromosòmiques)
que no encaixen amb les definicions
típiques de mascle i femella. Per tant,
trenquen amb el sistema binari sexual.

LES INTERSEXUALITATS

NO
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Una identitat de gènere
Una orientació sexual
Un trastorn que necessita ser
corregit
Una malformació
Un tercer sexe/gènere
Sinònim d'hemafrodita

Aquestes característiques sexuals
diverses no solen presentar un
problema per a la salut de la persona,
és una variació natural del ser humà.
De fet, segons un informe de "Lliures i
Iguals de Nacions Unides" (UNFE),
entre un 0,05% i un 1,7% de la
població mundial naix amb trets
intersex; percentatge molt similar al
que representa el nombre de persones
pèl-roges.

Teresa "La pastora" (Vallibona, 1917),
va nàixer amb uns genitals que no
s'ajustaven ni als de mascle ni als de
femella.
Els
seus
pares
amb
recomanació mèdica la varen escriure
com a dona.
Molt jove començà a treballar com a
pastora i a penes va rebre educació ni
va tindre contacte social.
A causa d'una agressió per guàrdies
civils, va fugir i es va refugiar amb els
maquis (revolucionaris republicans) on
per fi va canviar la seua identitat
passant a ser anomenat Florencio.
Anys després, va ser detingut i
condemnat. Va estar pres al mòdul de
dones fins que li varen diagnosticar
“pseudohermafroditisme masculí” i va
ser qualificat com "una repel·lent dona,
lesbiana i sanguinària"

LA PASTORA
DE CASTELLÓ

