
Respecte Llibertat Diversitat

Drets Protecció Dignitat

SERVEI D’ATENCIÓ
INTEGRAL
#LGBTIMOLINSDEREI

Assessorament personalitzat a persones i famílies LGBTI, al seu entorn 
i a qualsevol persona interessada

Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les persones 
LGBTI i com exercir-los

Atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de 
discriminació per raó d'identitat, orientació i expressió de gènere

Sensibilització ciutadana, comunitària i social

Servei d'Atenció Integral LGBTI 
de Molins de Rei

Estimar i educar amb igualtat



Ca n’Ametller. Àrea de Serveis a les Persones. C. Verdaguer, 95 bis. Tel. 93.680.37.31
Horari d’atenció amb cita prèvia: dilluns, de 9 a 13 h

SERVEI D’ATENCIÓ
INTEGRAL
#LGBTIMOLINSDEREI

Servei d'Atenció Integral LGBTI de Molins de Rei
Estimar i educar amb igualtat

El Servei d’Atenció Integral LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals) té la intenció de donar suport als processos 
personals d’identitat sexual i de gènere, així com proporcionar informació 
especialitzada en aquest àmbit (recursos, associacions, activitats).

A més a més, farà sensibilització i prevenció contra l'homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia.

El SAI vol donar resposta a les necessitats del col·lectiu LGBTI i defensar 
els drets de totes les persones a estimar i a viure la seva sexualitat, 
expressió i identitat de gènere amb igualtat d'oportunitats.

Aquest servei vol atendre a tothom, ja sigui per rebre informació, per 
formalitzar tràmits o per denunciar casos de discriminació, donar suport 
específic i, si cal, adreçar les persones a altres serveis del territori.

La Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, té com un dels objectius vetllar per la 
protecció dels drets de les persones LGTBI. És en aquest sentit que neix el 
Servei d'Atenció Integral LGBTI de Molins de Rei.

Aquest servei, que s’ofereix des de l’Ajuntament, és possible gràcies a 
l’acord entre la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de 
Molins de Rei.

Atenem i acompanyem de manera gratuïta, professionalitzada i 
confidencial. Cal demanar cita prèvia.


