
Generalitat de Catalunya
Web de la Generalitat que ofereix 
informació sobre afectivitat, 
sexualitat i contracepció

O R I E N T A C I Ó  
S E X U A L

RECULL
DE
RECURSOS

Servei d'Atenció Integral LGBTI (SAI)
Dona resposta a situacions de discriminació
a qualsevol necessitat d’acompanyament,
suport i informació en relació a diversitat
sexual i de gènere

Pla d'emergència "LGTBI EN CONTEXT
COVID-19"

Recull de recursos, serveis i informacions per
ajudar a la persona LGTBI durant el

confinament. Servei de Salut Pública,
Diputació de Barcelona 

Abriendo puertas
Guia de recursos per fer front a 
l'exclusió i a discriminacions per 
orientació sexual i identitat de gènere 
durant la crisis del covid-19,
Ministerio de Igualdad

SAID i LGTBI (Sabadell)
Informació, assessorament i 

acompanyament a persones LGTBI 
i , a persones del seu entorn 

proper, a professionals i a entitats
 

Centre LGTBI de Barcelona
Informació, orientació, atenció 

psicològica i jurídica

Joves i identitats sexuals
Selecció de recursos, documents, guies i 
manuals sobre aquesta temàtica Centre 
de Documentació Juvenil Departament 
de Treball, Afers Socials i Família

Denuncia l'homofòbia. 
T'escoltem

Mossos d'Essquadra

Kolokon; Ajuntament de 
Portugalete
Web amb info per joves de drogues i
sexualitat

https://sexejoves.gencat.cat/ca/inici/
https://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/proglgtbi.pdf
https://web.sabadell.cat/images/NOTICIES/Documents/proglgtbi.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/lgbti/servei-datencio-integral-lgbti-sai/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/centre_de_documentacio_juvenil/serveis/dossiers_tematics
https://www.diba.cat/es/web/lgtbi/pla-emergencia-lgtbi
https://www.igualdad.gob.es/ministerio/dglgtbi/Documents/Guia_de_recursos_LGTBI_ante_COVID19.pdf
https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/per_denunciar_lhomofobia/
https://kolokon.com/


Bullying homofòbic en les escoles
Guia per a estudiants
Projecte Schoolmates

Sin Vergüenza
Associació Universitària LGBT

Queer Avengers
Grup de joves de A Coruña que han 
muntat un canal de Youtube per a parlar 
de la seva generació des d'un punt de 
vista queer/feminista/igualitari

El Projecte OASIS
Ofereix espais de trobada i 
socialització per a adolescents 
amb expressions i identitats de
gènere i sexualitats diverses

Caleidoscopio
Projecte que promou pedagogies 

de gènere critiques a la infantesa i 
espais de suport i socialització per 

a famílies i infants amb 
expressions de gènere diverses

Ni bella ni bèstia
Espai on nois i noies joves, pares i mares, 
professorat, etc., poden explicar els seus 
dubtes en relació amb les relacions de 
parella, afectives i sexuals, i on s’ofereix 
escolta i ajuda per solucionar-los

Ca L'Enredus
Ca l’Enredus neix com un espai

d’acompanyament integral a les 
persones LGTBIQ+ i als seus familiars, 

amistats i entorn

La Lore
Espai virtual on trobaràs tota la 
informació que vulguis sobre 
gènere, sexualitat i relacions 

Cia. Teatre FREC A FREC 
L'espectacle Estranyes relacions és 
una eina per treballar on es gesta la 

“violència de gènere” i la seva 
possible detecció.

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/BULLYINGestudiantes.pdf
https://www.sinver.org/
https://www.youtube.com/c/QueerAvengers/featured
https://www.nibellanibestia.org/inici
https://actuavalles.org/project/ca-lenredus/
https://www.lalore.org/
http://oasislgtb.org/
http://www.caleidoscopio.cat/
https://frecafrec.com/
https://www.frecafrec.com/espectacles/estranyes-relacions


Volcans
cançó que forma part del disc 

de Buhos «La Gran Vida»
 

Ulleres per esquerrans
Educació per l’amor, 
feminismes, masculinitats 
i educació afectivo- 
sexual

#DretsATransDecidir
Una entrevista de treball serveix per

mostrar la pressió per defensar la seva 
identitat de les persones trans. 

Campanya d’Igualtat i Polítiques 
inclusives de la

Generalitat Valenciana

Elsa Ruiz, còmica i 
il·lustradora trans

En el seu canal de youtube 
parla de  temes, reflexions i 

pensaments relacionats 
amb el col·lectiu LGTBIQ+

The Light, HollySiz
Videoclip que tracta la realitat que viuen 
joves trans i joves que qüestionen les 
normes de gènere, encarant-se a 
l’homofòbia i la transfòbia del seu entorn

La identitat no s'imposa
Vídeo del Govern Illes 
Balears, que il·lustra com el 
dret a la identitat no és 
igual per a totes les 
persones

Run like a girl
Campanya d'Always. 
Fem que #likeagirl 
signifiqui fer coses 
increïbles

Love has no labels
Una pantalla de raigs X i escenes d’amor 

autèntiques i espontànies a l’altra banda.
Què veu la gent davant la pantalla? Dos
esquelets que s’estimen. El públic no és

capaç d’apreciar res més que dos 
esquelets que s’estimen; cap diferència de 

pell, de raça, de sexe, de religió…

Silenci
Acció contra la LGTBIfòbia a les aules, 
promoguda pel Pacte per la Diversitat 
Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere 

a Terrassa, organitzada per 
l’Ajuntament de Terrassa i l'entitat 

LGTBI Terrassa, amb la col·laboració 
dels Mossos d’Esquadra 

https://ull-ere-s-per-esq-uer-ran-s.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
https://www.youtube.com/watch?v=ykzy5mMROqc
https://www.youtube.com/watch?v=zLKWwLKAOV0
https://www.youtube.com/c/ElsaRuizC%C3%B3mica
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
https://www.youtube.com/watch?v=pEzNWSYXclc


Jonah Mowry: 'Whats goin on"
L'experiència personal amb el 
bullying homofòbic d'un jove 

activista que ha esdevingut un 
referent

Còmics per entendre
Selecció de còmics amb temàtica 

LTGBI que aporta la visió de diferents 
autors i autores amb dosis d’humor, 

enginy i la ironia necessària per viure i 
sobreviure... 

Silvana
Documental totalment transgressor, dona 

veu a “Silvana”, una rapera escandinava 
totalment reivindicativa. Es defineix com a 

lesbiana, feminista i antiracista i ha acabat 
sent la veu d’una nova generació de Joves 

inconformistes. Ha conquistat al públic 
amb lletres intransigents contra totes les 

formes polítiques

Cua de Sirena
Curtmetratge d'animació stop 
motion que trenca amb el 
binarisme de gènere

Con la voz bien alta
Un carrer. Una parella. 
Quatre càmeres. I una 
senzilla pregunta...

Una campanya de FELGTB

Soy Álex
Retrat documental d’Àlex, un jove 
youtuber de Barcelona amb més de 
trenta mil subscriptors, que tracta 
d’ajudar a altres joves transsexuals 
compartint la seva experiència a les 
xarxes socials. La seva activitat a la 
xarxa descobreix una relació entre el 
procés de construir la seva imatge
física i forjar-se una identitat online

El viatje de Carla
Un viatge simbòlic sobre Carla 
Antonelli referent del col·lectiu 
LGTB, i des de 2011 diputada de 

l'Assemblea de Madrid

Disclosure
Mostra el recorregut en la història de 
la representació trans a Hollywood, 
recalcant els evidentíssims 
problemes i ensopegades en els 
mitjans en retratar a la comunitat 
trans

https://www.youtube.com/watch?v=dAb_xYVNHOM
https://www.youtube.com/watch?v=JpyYt6dqLZM
https://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/comics-ltbgi


El meu nom és Harvey Milk
Harvey Milk va ser el primer polític 
obertament homosexual elegit per a 
ocupar un càrrec públic als Estats Units. 
Va ser assassinat un any després

Call me by your name
Un jove de 17 anys, passa el càlid i 

assolellat estiu de 1983 a la casa de 
camp dels seus pares en el nord d'Itàlia. 

Es passa el temps dropejant, escoltant 
música, llegint llibres i nedant fins que un 

dia el nou ajudant americà del seu pare 
arriba a la gran vila...

Fucking Åmål
La pel·lícula relata la història de 2 alumnes de 
secundària en el poble de Åmål. Elin és 
extravertida, popular i ha estat amb 
innombrables nois, però troba la seva vida 
exasperantment avorrida. Agnes, per contra, és 
tímida i no ha aconseguit fer amics des que es va 
mudar amb la seva família a Åmål fa un any 

XXY
Història d'una adolescent que amaga un 
secret. Poc després del seu naixement, 
els seus pares van decidir viure aïllats 
del món, en una cabanya a la vora de la 
mar. Pretenien que la seva filla creixés 
lliure de prejudicis, protegida i feliç, fins 
que arribés el moment de decidir quin 
camí havia de seguir.

Moonlight
Narra el viatge de Chiron per a conèixer 

la seva sexualitat. Al mateix temps, 
mostra com lídia amb la drogoaddicció 

de la seva mare i el retrobament amb un 
vell amor que el motiva a deixar el món 

de les "pandilles"
 

Breakfast on Pluto
Irlanda en els anys 70 no és el 

lloc més indicat per a qüestionar 
la teva identitat de gènere. És 

per això que Patrick decideix 
mudar-se a Londres

Mario
Mario, un jove jugador de futbol, 
està enamorat per primer cop a la 
vida. I l’amor de Mario és en Leon, 
el nou davanter alemany (peli)



Pose
Sèrie sobre l'escena cultural afroamericana i 
llatina LGBTQ+ i de gènere inconformista de la 
ciutat de Nova York en la dècada de 1980. Els 
personatges destacats són ballarins i models 
que competeixen per trofeus i reconeixement 
en aquesta cultura underground, i que es donen 
suport mútuament en una xarxa de famílies 
conegudes com "Houses"

Heartstopper
Dos adolescents britànics, Nick Nelson i 
Charlie Spring, estudien en una escola 

primària exclusiva per a nois. Charlie, un 
pensador massa nerviós i obertament gai, i 

Nick, un jugador de rugbi alegre i de bon 
cor, un dia es senten junts a classe...

Equal
La sèrie narra esdeveniments històrics dels 

Estats Units, com per exemple la Societat 
Mattachine, les Filles de Bilitis, els Disturbis en 
la Cafeteria de Compton, Stonewall i la Street 

Travestite Action Revolutionaries...

La Veneno
Minisèrie sobre una famosa i controvertida 

transsexual dels anys 90 coneguda com "la 
Veneno". Una sèrie inspirada en les 

memòries oficials de Cristina Ortiz, "la 
Veneno". Conta la història de la realitat 

transsexual a Espanya des dels anys 60 fins 
a l'actualitat

Sense 8
Narra la història de vuit 
persones de diferents parts 
del món que de manera 
sensorial estan connectades 
entre si. Tracta temes com 
la política, identitat de 
gènere, racisme, sexualitat i 
religió

Euphoria
Una jove de 17 anys torna de 
rehabilitació sense intenció de 
mantenir-se sòbria. En una festa 
abans del començament del curs 
coneix a Jules , una noia nouvinguda 
a la ciutat

Oh my goig!
És una sèrie juvenil feta per crear 
referents positius en les relacions 

sexo-afectives

*Juliol 2022

https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRuQMmSla8g

