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INTRODUCCIÓ
En els darrers anys les sigles LGBTI han anat guanyant presència.
Aquestes anomenen de forma inclusiva a totes aquelles persones i
comunitats que s'identifiquen com a Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans
i/o Intersexuals.
No existeix una sola manera d'ordenar aquestes sigles. En funció de la
persona o entitat que comunica, pot afegir lletres, com per exemple "Q"
de queer ("raro" en anglés) o de questioning; la "A" d'aliats que no
formen part del LGBTIQ però que els/les recolzen; d'altres afegeixen el
signe "+" al final per a englobar les persones amb qualsevol altra
orientació sexual o identitat de gènere considerada no normativa.

"NO ES
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TENIR DRET
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SINO A
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IGUAL DRET

OCUPABILITAT
Les persones que pertanyen al
col·lectiu LGTBI sovint es troben
amb situacions de discrminació
directe i indirecte: l'heterosexisme,
l'exclusió, la invisibilització i
l'assejtament per raó d'orientació
sexual o identitat de gènere. Aquest
fet estrucutral dificulta la inserció
laboral de les persones LGTBI.

NECESSITATS
DEL COL·LECTIU
Inserció laboral
Específiques derivades del
procés d'haver revelat (o no)
la seva orientació sexual i/o
identitat de gènere a terceres
persones.
Sensibilització a les
empreses

A SER
DIFERENTS"
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RECURSOS LABORALS I
D'ORIENTACIÓ

Proyecto

de

Transexualia

Inserción

(Madrid).

SocioLaboral

Programa

-

dirigit

a

integrar a la població transsexual en el mercat

ACATHI. Ofereixen assessorament i orientació
laboral. Des de l'entitat deriven a les persones

de treball. Aquest inclou formació, capacitació i
borsa d'ocupació.

ateses a diferents recursos d'inserció, tant

Yes we trans - FELGTBI+. Programa d'inserció

públics

sociolaboral per a persones trans. Les persones

com

privats,

en

funció

de

les

característiques i necessitats de cadascúna

participants

d'elles.

l'entitat i acompanyament en la inserció laboral.

reben

orientació

per

part

de

Cal passar un procés de selecció previ per part
TransRassa Ocupació - Foment de Terrassa.

de l'entitat, que és l'encarregada d'intermediar

Programa d'inserció per a persones Trans i

entre les persones que cerquen feina i les

persones que pertanyen al Col·lectiu LGTBI.

empreses que cerquen el talent.

L'objectiu és facilitar l'accés a les persones
participants
mitjançant

a
el

contractacions
contacte

directe

laborals,
amb

les

empreses del territori i la realització d'itineraris
d'inserció personalitzats.

Trans*Laboral - ActuaVallès. Espai de treball

i

debat de caràcter anual en el que s'agrupa a
persones

trans*,

entitats,

empreses

i

administració pública. L'objectiu de la trobada
és el de millorar la situació de les persones

Programa

trans* en el mercat laboral. Les taxes d'atur de

adreçat a persones trans residents a Barcelona

les persones del col·lectiu són molt altes, de la

en situació d'atur i/o millora de l'ocupabilitat.

mateixa forma que la discriminació laboral que

L'objectiu és contribuir a la reducció de les

es troben.

dificultats

Disposen d'una Borsa de Treball.

TransOcupació - Barcelona Activa.

afegides

del

col·lectiu

envers

la

recerca de feina. Es dissenya un itinerari a mida
en

clau

de

complementarietat

amb

altres

programes i serveis, afavorint la seva inserció al
mercat laboral a través d'un treball amb les
empreses.
Proyecto Ámbar - Fundación 26 de diciembre
(Madrid). Projecte d'inserció sociolaboral dirigit
al col·lectiu de persones trans de la Comunitat
de Madrid. Té com a objectiu donar alternatives
de formació i ocupació a través d'itineraris
individualitzats.

Ahora dónde.

Associació

per

a

joves

que

pateixen LGTBIfòbia al seu entorn familiar. Entre
els serveis que ofereixen trobem el de formació i
orientació d'estudis i el de cerca i inserció
professional.
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SERVEIS I RECURSOS PER A
PERSONES LGTBI

Ilga World. Representant global de les xarxes,
comunitats i moviments LGTBI arreu del món.
Associació

LGTBI+. Departament d'Igualtat i Feminismes.
Des

del

Departament

es

treballa

per

Catalana

d’Asexuals

-

ACA.

L'associació té com a objectiu lluitar contra la
a

discriminació cap a les dissidències d’identitat

incorporar la mirada LGBTI+ a les polítiques

sexuals

públiques i a les actuacions de tots els agents

excursions, tallers, etc.

i

de

gènere.

Realitzen

xerrades,

socials, econòmics i civils. Per fer-ho possible es
Famílies LGTBI. Associació de famílies de mares

treballa per:
Acompanyar les persones LGBTI+ mitjançant

que lluita per la plena equiparació dels drets i

la xarxa d’Atenció Integral SAI.
Implementar polítiques de reconeixement i
de defensa dels drets de les persones
LGBTI+.
Assessorar

i pares lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersex
deures de les famílies LGTBI. Ofereixen Serveis
d'Assessorament, de formació, entre d'altres.
Grups d'Amics Gais, Lesbianes, Transexuals i

jurídicament

les

víctimes

de

Bisexuals

-

violències LGBTIfòbiques i acompanyar-les.

GAG.

Organització

lúdiques:

excursions,

Donar suport a entitats i col·lectius LGBTI+

vídeo-fòrums...

en els seus projectes comunitaris.

d’Assessorament

d’activitats

conferències,
Ofereixen
i

debats,
Servei

d'acompanyament

Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGBTI - SAI.

emocional.

Servei integral, de qualitat i de proximitat per a

ENTITATS PER A PERSONES LGTBI

persones que pateixin, hagin patit o estiguin en
risc de discriminació o violència per orientació

ActuaVallès - Ca l'Enredus

sexual, identitat de gènere o expressió de

Passeig Gaudí, 31

gènere.

08203 - Sabadell

Observatori Contra l'Homofòbia. L’Observatori

937 27 19 00

està format per activistes, professionals i

actua@actuavalles.org

voluntàries de diferents àmbits que ofereixen

LGTB Terrassa

serveis

Carrer Cisterna, 33

d':

Acompanyaments

Psicosocials,

Oficina de denúncies - Assessoraments legals i

08221 - Terrassa

jurídics, Punts LGTBI i Formació.

662 56 04 40

Casal Lambda. Centre associatiu sense ànim de
lucre que té com a objectiu la normalització del
fet homosexual. Els serveis que ofereixen són el
d'informació

i

assessorament

(assessoria

psicològica, jurídica o servei d'acolliment).

terrassa.lgtb@gmail.com
Associació Proud LGTBI Ripollet
Rambla de Sant Jordi, 2,
08291 - Ripollet
650 35 30 13
(Actualitzat 02/2022)

