
ACONSEGUIR-HO ÉS RESPONSABILITAT
DE TOTES I TOTS

DONES PER LA INDEPENDÈNCIA
SECTORIAL DE L’ASSEMBLEA

Correu electrònic: dones@assemblea.cat

Twitter: @ANCDones

Instagram: @dones_anc

Telegram: @ANCDones

LGBTI PER LA INDEPENDÈNCIA
SECTORIAL DE L’ASSEMBLEA

Correu electrònic: lgbti@assemblea.cat

Twitter: @ANCglxi 

Instagram: @anc_lgbti



ACONSEGUIR-HO ÉS RESPONSABILITAT
DE TOTES I TOTS

I LGBTI-FÒBIA



Els comentaris ofensius, insults, tocaments no consentits, 
assetjaments, intents de violació, violacions... són part d’un 
contínuum de violències que cal erradicar de les nostres viles i pobles. 
Només sí és sí!

En el que portem d’any hi ha hagut 18 feminicidis als Països Catalans 
(Font: La Directa, dades fins 16 juliol 2022). A Catalunya, les violacions 
s’han incrementat en un 31,7% durant el primer semestre 2022, 
segons les dades del Ministeri de l’Interior del govern espanyol. Ni 
una més! 

Governs i administracions tenen la responsabilitat de posar tots 
els recursos necessaris econòmics, humans i judicials per fer de 
l’erradicació de les violències masclistes una qüestió d’Estat. 

Tolerància zero davant les agressions i discriminacions per motius de 
gènere, identitat o orientació sexual, expressió de gènere, etc. Cap 
agressió sense resposta. Visibilitzem-les totes!

Pel dret a viure i ser lliures, a viure lliures de violències i a viure la 
diversitat sexual i afectiva en llibertat: volem un codi penal i un 
sistema judicial propis per tenir totes les eines per erradicar les 
violències. Objectiu: independència!

SI VIUS UNA AGRESSIÓ O NECESSITES SUPORT:

•  Línia d’atenció. L’Institut Català de les Dones (93 4951600) ha 
reforçat el telèfon d’Atenció a les Víctimes de Violència Masclis-
ta, el  900 900 120, un telèfon gratuït i confidencial, per a totes 
les dones que ho necessitin, així com la xarxa de Serveis d’In-
formació i Atenció a les Dones (SIAD) i el Servei d’intervenció 
especialitzada (SIE).

•  En cas de patir una agressió LGBTI-fòbica cal trucar al 112. 



•  Contactar amb l’Àrea LGBTI de la Generalitat (arealgbti.igualtat@
gencat.cat) o al telèfon 93 551 77 17  o amb la xarxa dels Serveis 
d’Atenció Integral LGBTI (SAI).

•  Oficina antidiscriminatòria (Observatori contra l’homofòbia, 
FAGC) telèfon 93 2172469.

•  Departament d’Igualtat i Feminismes.

Punt Lila: Plaça d’Idrissa Diallo, Barcelona.

El Punt Lila estarà habilitat de 16 h a 19 h.

Si vius una agressió o et sents assetjada, respondrem col·lectivament, 
no estàs sola.

Apropa’t al Punt Lila!

     PUNT LILA


