Per què serveix aquesta guia?

Per què diuen sexe quan volen
dir genere?
IDENTITAT DE GÈNERE

Com em sento? El meu sexe es correspon amb
el meu gènere?

Dona

Home

Over

the

Rainbow

No binari
Això que tens a les mans és Over the rainbow, una
guia per autoconèixer-nos, apropar-nos a diferents
maneres de sentir-se i de relacionar-se, i tenir a
l’abast els recursos més propers que atenen les
persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i
intersexuals, i totes aquelles persones que no
s’identifiquin dins l’heteronormativitat (LGBTIQ+).
Les nostres eines són repensar l’imaginari col·lectiu,
desconstruir el llenguatge quotidià i trencar amb els
estereotips i prejudicis per raó d’identitat de gènere
o orientació sexual.

Impulsat per

Finançat per

Amb la col·laboració de

GUIA SOBRE DIVERSITAT AFECTIVA
I SEXUAL PER A JOVES

Deixem enrere plegades la tempesta de la invisibilització i la intolerància, i acompanya’ns a creuar a
l’altra banda de l’Arc de Sant Martí, on hi ha tants
colors com opcions d’expressar la nostra sexualitat i
identitat, i construir així les nostres relacions
afectives.
Aquest projecte està impulsat per Taller d’Art, Cultura
i Creació i finançat per la Diputació de Barcelona.

cis

(la identitat de gènere es correspon
amb el sexe biològic)

trans
ORIENTACIÓ SEXUAL

Per qui em sento atreta sexualment?
O és que no sento atracció sexual?

Hetero
Bisexual

Asexual

SEXE BIOLÒGIC

Amb quins òrgans sexuals vaig néixer?

Femenins

Masculins
Intersexuals

Aquest llistat no pretén ser exhaustiu i cal tenir en
compte que qualsevol orientació sexual és vàlida si
està basada en el respecte i el consentiment.

Com creuar a l’altra banda de
l’Arc de Sant Martí?
L’assetjament escolar no és aliè a les joves LGBTIQ+.
Segons dades del 2018 del Ministeri de l’Interior espanyol,
els delictes d’odi i discriminació cap a les adolescents per
orientació sexual o identitat de gènere ocupen la primera i
tercera posició amb un 39,4% i un 31,4%. Estudis de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales
(FELGTB) també determinen que el 43% de l’alumnat que
pateix assetjament per aquest motiu s’ha plantejat el
suïcidi. A més, el conﬁnament decretat per la covid-19 ha
disparat un 20% el registre d’incidències per LGTBI-fòbia a
Catalunya respecte al 2019, segons l’Observatori contra
l’homofòbia.

Quina de les dues fa de noi a la parella?
Cap de les dues, d’això es tracta...
Jo no sóc homòfob, tinc molts amics gais...
Això és el nou “jo no sóc racista, tinc molts amics negres”
Ets bi perquè ets viciosa?
No, però tu sí ets bi... de bifobic
Els nens tenen penis i les nenes tenen vulva
Els nens i les nenes el que tenen és dret a decidir
Diuen que ets hermafrodita…
Sóc intersexual, hermafrodites són els cargols
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Visibilitzem la diversitat sexual i de
gènere, previnguem situacions
d’assetjament i creuem plegades
l’Arc de Sant Martí.

Projectes singulars per a joves:
Campaments d’estiu OASIS

Segur que hem escoltat, i pronunciat, algunes d’aquestes
frases. També són LGBTI-fòbia.

D

On em poden donar un cop de mà?

Quin embolic, no sé si dir-li noi o noia!
Crec que li agrada que li diguin pel seu nom
Per què no existeix un dia de l’orgull hetero?
Perquè si existís, què sortiries a reivindicar?

Serveis d’atenció integral sobre diversitat sexual i de gènere:
SAI DASIG de Terrassa

Assessorament i atenció confidencial a
persones LGTBIQ+, famílies i professionals.

SAI LGBTI de SABADELL

Acompanyament i informació per a persones LGBTI, entorn, professionals i entitats.

93 739 70 00 / 93 731 59 82

93 724 61 67 / 93 724 61 68

atenciolgtbiq@terrassa.cat

genere@ajsabadell.cat

651 195 182

c/ de Vidal, 146

ctra. de Montcada, 596

Observatori contra l’homofòbia

Ca l’Enredus d’Actua Vallès

Servei de denúncia per agressions LGT- Acompanyament a persones LGTBIQ+,
BI-fòbiques, atenció a la víctima, forma- familiars, amistats i entorn, sensibilització
i formació a professionals.
ció i recerca.
93 217 26 69

93 727 19 00

denuncia@och.cat

actua@actuavalles.org

och.cat/denuncia/

c/ Passeig Gaudí, 31 (Sabadell)

c/ Comte Borrell, 22 (Barcelona)

-le

Ofereix «Cruïlles», un servei d’atenció específic a adolescents i joves LGTBI+ per
resoldre dubtes sobre identitat, relacions o sexualitat.

Trobades de famílies de menors trans

L’Associació Chrysallis organitza trobades
familiars, a més d’oferir assessorament
i acompanyament.

93 179 70 92

615 638 387 / 627 827 733

oasislgtb@gmail.com

catalunya@chrysallis.org.es

c/ Trafalgar, 48, local 2 (Barcelona)

Projectes internacionals de temàtica LGBTIQ+:
Taller d’Art, Cultura i Creació

L’entitat ofereix la possibilitat de participar en intercanvis juvenils i formacions per a
professionals a països de la Unió Europea a través del programa Erasmus+.
93 013 02 56

internationalprojects@taccbcn.com

Si vols conèixer més recursos i serveis del territori, consulta a:
Oficina Jove de Sabadell

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

s!

La cooperativa Candela organitza colò nies per a joves lesbianes, gais, bisexuals
o trans entre 13 i 17 anys.

Servei socioeducatiu
de Barberà del Vallès

93 745 33 01

93 718 93 28 / 93 718 34 17

oficinajove@ajsabadell.cat

laromaespaijove@gmail.com/
adolescents.barbera@gmail.com

93 415 10 00

687 748 640

689 321 945

692 036 112 / 680 441 222

correu@centrejove.org

c/ La Granja, 19 (Barcelona)

c/ de Blasco de Garay, 19

via Sant Oleguer, 6 /
c/ Nemesi Valls, 35

