
ACATHI 
Entitat 

ACATHI és una associació formada per persones d’orígens diferents, migrades, 
refugiades, persones LGBTQI+… una gran diversitat d’identitats que formen l’essència 
d’un projecte que pretén incidir i conscienciar de la realitat de les persones migrades 
LGBTQI+. Per justícia i drets humans. 
 

La interculturalitat i la diversitat són els nostres pals de paller i treballem per generar 
entorns inclusius perquè les persones puguin exercir els seus drets i llibertats. Creiem 
en el treball en equip, el suport mutu, la solidaritat i les relacions horitzontals com a 
eines d’empoderament personal i col·lectiu. 
 
Per a nosaltres la diversitat, cultural i sexual, és una expressió del pluralisme dels 
sistemes democràtics. Per això, fomentem l’acollida mitjançant un diàleg de construcció 
conscient entre totes les persones involucrades. D’aquesta manera obrim camí a les 
múltiples realitats que formen la societat. 
 

Qui som 

LGBTI, Migració, Refugi, Diversitat cultural 

Àmbit 

A ACATHI tenim tres línies d’actuació: les persones, la comunitat i la transformació 
social. 
 
En el nivell més proper treballem amb les persones perquè s’empoderin, coneguin els 
seus drets i evitin l’autovictimització. En aquest sentit, entre d’altres actuacions, donem 
suport en el procés d’inclusió sociolaboral a persones que han sol·licitat refugi per haver 
estat víctimes de violència, perseguides, amenaçades o discriminades per la seva 
orientació sexual i/o expressió de gènere. 

Objectius 

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA 
TAULA D’ENTITATS 



Serveis 

• Acollida i informació 
• Acompanyaments 
• Assessoria jurídica 
• Assessoria psicològica 

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA 
TAULA D’ENTITATS 

Amb organitzacions, entitats i administracions sobre LGBT, immigració, refugi i drets 
humans. 

Coordinacions 

Finalment, treballem per a una transformació social orientada a generar xarxes 
inclusives i respectuoses amb tot tipus de diversitats. 
 
Hem dut a terme projectes d’acció social i de cooperació internacional, de foment de 
l’associacionisme i per potenciar el voluntariat. Hem treballat en xarxa amb altres entitats 
(tant LGBTI+ com de migració), sindicats, partits polítics i ONGs. En definitiva, tenim una 
participació activa a nivell local, provincial, autonòmic, estatal i internacional. 

931 931 353  
acathi@acathi.org 

Contacte 

Balmes, 113, local dret (no) 
Plaça Robert Gerhard, 3 (si) 

Lloc accessible 


