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Què és la
LGTBIfòbia?

Aversió o repulsió cap al

col·lectiu integrat per

persones lesbianes, gais,

transgènere, bisexuals o

intersexuals.

Pots estimar a la
persona que

vulgues



Missatge
Positiu

  

HOMOFÒBIA

Existeixen persones
que s'enamoren

d'altres persones.
 

És la por o hostilitat cap a persones
lesbianes, gais, i/o bisexuals, sovint
expressats per mitjà de la discriminació, la
fustigació o la violència.



Missatge
Positiu

  

BIFÒBIA

L'amor no té gènere.
 

És el conjunt de sentiments, actituds i
comportaments negatius cap a les persones
bisexuals, present en tots els nivells socials.
La bifòbia s'articula a través de la negació,
invisibilitat, marginació i exclusió, i qualsevol
altre tipus de violència cap a les persones
bisexuals i cap a la pròpia bisexualitat.



Missatge
Positiu

  

TRANSFÒBIA

Les identitats trans no
són una malaltia.

 

És la por o odi cap a persones trans, sovint
expressats per mitjà de la discriminació, la
fustigació o la violència.



Missatge
Positiu

  

PLUMOFÒBIA

Viure és estimar.
 

El terme plumofòbia fa referència al rebuig
que pateixen les persones per la seua
expressió de gènere, és a dir, pel simple fet
de tenir gestos i actituds que, segons
l'heteronormativitat, són propis del sexe
contrari.



LESBIANA
Dona que sent atracció

sexual per persones

del mateix sexe.

Missatge
Positiu

Per una visió
positiva i saludable

de la sexualitat
 



GAI
Home que sent atracció

sexual per persones

del mateix sexe.

Qui bé et vol 
no et farà plorar

 



Missatge
Positiu

TRANSSEXUAL
Persona que se sent del

gènere contrari al qual

pertany segons les seues

característiques

biològiques.

Respectem 
la diversitat sexual,
afectiva i de gènere

 



BISEXUAL
Persona que sent

atracció sexual

per homes i per dones.

Estima com
vulgues, 

estima a qui
vulgues

 



Missatge
Positiu

 

INTERSEXUAL
Persona que ha

desenvolupat de manera

natural característiques

físiques sexuals pròpies

tant dels homes com de

les dones.

Eduquem en la
igualtat, 

eduquem en la
diversitat

 



Missatge
Positiu

  

ORIENTACIÓ
SEXUAL

Tendència d'una persona

a sentir atracció sexual

per altres persones o no

segons el sexe o el

gènere a què pertanyen.

No la pots triar
No la pots canviar

No és cap malaltia i no
té tractament

 



TIPUS D'ORIENTACIONS
SEXUALS

HOMOSEXUALITAT
BISEXUALITAT

HETEROSEXUALITAT
ASEXUALITAT

PANSEXUALITAT
DEMISEXUALITAT

Obri l'armari i deixa
escapar la

#LGTBIfòbia
 



IDENTITAT SEXUAL
O DE GÈNERE

Percepció que una persona

té sobre el seu propi

gènere. Generalment,

aquest es pot classificar en

home, dona o no-binari.

Ningú pot ser esclau de
la seua identitat: quan
sorgeix una possibilitat

de canvi, cal canviar
 



Missatge
Positiu

  

EXPRESSIÓ DE
GÈNERE

Fem cas al nostre cor i
no al que opine la

societat
 

És la forma en la qual expressem el nostre
gènere mitjançant la vestimenta, el

comportament, els interessos i les afinitats.
Per la forma en la qual el gènere està

construït en la nostra societat, l'expressió de
gènere d'una persona pot ser percebuda
com a masculina, femenina o andrògina.



Informació general.
Atenció social individualitzada.
Assessorament psicòlogic
Assessorament legal.

Servei de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives des de l’any
2019, que compta amb tres oficines situades a la capital de cada provincia de la

Comunitat.
Es un servei d'assessorament i suport a les persones LGTBI que presta atenció

tant de manera presencial com per telèfon i correu electrònic, també hi poden
acudir familiars i persones properes.

Què ofereix?

 

RECURSOS LGTBI I IGUALTAT D’INTERÉS PER A JOVES:
SERVEI ORIENTA  

(Oficina integral LGTBI de la Generalitat)

Contacte:
Telèfons: 012 / En cas d'emergència 112
Correus electrònics: orienta_vlc@cv.gva.es

                 orienta_alc@cv.gva.es
          orienta_cs@gva.es



Salut sexual i prevenció del VIH.
Serveis d’atenció a la persona VIH.
Atenció a la diversitat.
Formació i cultura.
Orgull: Es l’entitat organitzadora dels actes de l’Orgull lèsbic, gai, transsexual i
bisexual en València. Disposa d’un equip d’atenció permanent integrat per
persones formades en diferents àmbits.

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, és una
associació privada sense ànim de lucre que es constitueix el 25 de Setembre de

1986 motivada per la situació de discriminació legal i marginació social que sofreixen
les persones lesbianes, homosexuals, bisexuals i transsexuals.

Què ofereix?

 

RECURSOS LGTBI I IGUALTAT D’INTERÉS PER A JOVES:
LAMBDA 

(Organització per la Igualtat, la Dignitat i els drets humans de
les persones de diversitat sexual)

Contacte:
Horari: De dilluns a divendres de 9-14h/17-20h
Telèfon: 963 34 21 91
Correu electrònic:  Info@lambdavalencia.org
Pàgina web: https://lambdavalencia.org/



L’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta treballa per la
promoció de la igualtat i la convivència entre tota la seua població i en diferents
àmbits: Educació, dones, teixit associatiu, etc. Els nostres pilars de treballs van des

de la inclusió plena de totes les persones al territori, fins a la sensibilització en
matèria d’igualtat a tota la població.

 
Què ofereix?

L’Agència d’Igualtat i Convivència ofereix als municipis de la comarca intervenció
comunitària adequada a les necessitats de cada col•lectiu. A més, també es

proporciona informació i assessorament en matèria d’igualtat als ajuntaments que
ho sol•liciten. Com també assessorament legal a les persones immigrants que ho

sol•liciten mitjançant cita prèvia.

RECURSOS LGTBI I IGUALTAT D’INTERÉS PER A JOVES:
AGÈNCIA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

 

Contacte:
Horari: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h
Telèfon: 962 41 41 42
Correus electrònics:  igualtat@manra.org

pangea@manra.org
Pàgina web: https://diversitat.manra.org/



RESPECTEM LA
DIVERSITAT

SEXUAL

INFORMA'T PER A PREVINDRE

DIFON PER A VISIBILITZAR
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