Servei d’Atenció Integral a la
diversitat afectivosexual i de
gènere de Girona (SAI LGTBI)
El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de
Girona és un servei públic que atén i assessora
sobre un ampli espectre de situacions
relacionades amb l’afectivosexualitat i la
identitat de gènere, ja sigui sobre els drets o que
puguin ser un cas de discriminació o violència
per raó de l’orientació sexual, la identitat o
l’expressió de gènere. Es tracta d’un servei obert
a totes les persones usuàries de totes les edats,
professionals, siguin del col·lectiu LGTBI o no. És
un servei professional gratuït i confidencial, de
lliure accés amb cita prèvia a: sai@ajgirona.cat

Alguns exemples de motius de consulta al SAI podrien ser:

L

- M’han fet fora de la feina perquè han descobert que sóc
lesbiana.
- Una amiga pensa que pot ser lesbiana, es sent malament i la
vull ajudar. Què podria fer?

G

- No vull que se’m relacioni amb altres homes gais, què em
passa?
- El meu fill m’ha explicat que és gai i té una relació amb un
noi, i no sé com afrontar-ho.

T

- Com a home trans vull transitar i conèixer els recursos que
tinc per a fer-ho.
- No sóc un noi ni una noia i no aconsegueixo que un amic ho
entengui.
- En el CAP s’han negat a dir-me pel meu nom real.

B

- Pel carrer m’he donat un petó amb una amiga i uns homes
ens han dit obscenitats. Estic preocupada perquè quan ho faig
amb un amic això no em passa.
- A classe han parlat de la bisexualitat com una fase i com un
vici i el professor ha compartit obertament aquests mites.

I

- No sé què és la intersexualitat i voldria saber-ho per
incloure-ho en un taller sobre sexualitat.
- Existeixen recursos a Catalunya per a les persones
intersexuals?
Altres exemples:
- Tinc sentiments per un altre home però sóc heterosexual.
- No sé com sortir de l’armari amb la meva família.
- Vull realitzar una recerca sobre la realitat de les persones
LGTBIQ+ i no sé per on començar.
Si vols comunicar-te amb el SAI per alguna d’aquestes o
altres raons, pots fer-ho a través de: sai@ajgirona.cat

