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Servei d’atenció integral
Consell Comarcal del Maresme

SAI 
MARESME
Servei d’atenció LGBTI

QUÈ ÉS EL SAI MARESME?
El SAI és un servei d’informació 
i assessorament en temes de 
diversitat sexual i de gènere 
adreçat a la ciutadania i en 
especial a les persones en 
situació de discriminació o 
violència per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere. 

QUÈ OFEREIX?
• Informació i Assessorament 

legal a les persones que 
pateixen o hagin patit algun 
tipus de discriminació

• Informació i Assessorament 
psicològic sobre la diversitat 
sexual a persones i familiars 
que ho precisen

• Tramitació de las demandes 
administratives per LGBTI

• Accions de Prevenció i 
Sensibilització

• Impuls de les polítiques 
LGBTI a nivell local



SERVEIS LGBTI DEL MARESME

SAI Maresme
Pl. Miquel Biada, 1. 08301, Mataró
Davant de l’estació RENFE
sai.lgbti@ccmaresme.cat
T. 93 741 16 22

SAI Mataró
Cr. Cosme Churruca, 88. 08301, Mataró 
Entrada pel passatge dels Telers
info.cird@ajmataro.cat
T. 93 702 28 12

PIDS El Masnou
PUNT D’INFORMACIÓ A LA DIVERSITAT SEXUAL
Av. Joan XXIII, 13-17 08320, El Masnou
igualtat@elmasnou.cat
T .93 557 18 00

ENTITATS LGBTI DEL MARESME
Associació LGBTI Mataró
lgtbimataro@gmail.com
www.facebook.com/MataroLGTBI/

Associació Som Masnou
emufefa@sommasnou.org
www.facebook.com/sommasnou/

Associació Queers Tropicals
Premià de Mar
queerstropicals@gmail.com
www.facebook.com/Queers-Tropi-
cals-407879503320825/

ÀMBIT LABORAL
Àmbit LGBTI CCOO Maresme 
(Comissions Obreres)
Carrer Castaños, 120. Mataró
T. 937415340

DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/
igualtat/llei11-2014/QL100.pdf

Protocol que desplega el deure d’intervenció de les persones que treballen a les administracions públiques de 
Catalunya per a fer efectiu l’abordatge de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Catalunya

https://www.diba.cat/documents/232140/99153884/Protocol+deure+dintervencio+LGTBI.
pdf/09ec0ec1-956e-489a-9f7a-a27d96e9cbb3

Indicant el camí. Guia d’indicadors clau per a les polítiques públiques LGBTI als ens locals

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Indicant-el-cami.-Guia-dindicadors-clau-per-a-
les-politiques-publiques-LGBTI-als-ens-locals

Estat de l’LGTBIfòbia a Catalunya, informe 2018

https://och.cat/wp-content/uploads/2019/08/Presentacio%CC%81n_informe_OCH_18.pdf

Protocol de les tècniques de reproducció humana assistida

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/R/reproduccio_assistida/documents/protocol_rha_def.pdf

La salut de les persones trans a l’atenció primària 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/Servei_Atencio_
Integral/11_La-salut-de-les-persones-trans-a-latencio-primaria.pdf

Instrucció 1/2019, sobre l’adequació dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/Servei_Atencio_Integral/
Instruccio_12019-25-04-2019.pdf

Recomanacions per incloure la diversitat sexual i de gènere als espais esportius

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/Servei_Atencio_Integral/
Recomanacions-espais-esportius-diversitat-sexual-genere.pdf`

Més informació en la pàgina web de la Direcció d’Igualtat de la Generalitat

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/recursos/

Xarxa de municipis LGTBI
Pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere

https://www.terrassa.cat/documents/12006/12248422/DOCUMENTMARC.pdf/23cefce0-152e-4303-
8686-4b744738f2a4


