
CENTRE 
LGTBI 
BARCELONA

L’espai municipal 
de referència 
sobre diversitat 
sexual i de gènere



El Centre LGTBI de Barcelona és un 
espai de trobada, reflexió i visibilitat 
sobre la diversitat sexual i de gènere 
adreçat a tota la ciutadania.

Ofereix diversos serveis d’informació, 
orientació i primera atenció a les 
persones LGTBI, en coordinació amb les 
entitats i les diverses administracions.

El Centre LGTBI és un equipament de 
l’Ajuntament de Barcelona gestionat 
per la Plataforma d’Entitats LGTBI de 
Catalunya mitjançant un conveni de 
gestió cívica.



Serveis
El Centre LGTBI ofereix diversos serveis 
presencials i telemàtics d’atenció 
directa a persones LGTBI, de manera 
individual, grupal i familiar. En cas 
que la persona usuària requereixi una 
atenció especialitzada o de llarga 
durada, el Centre pot derivar-la a 
serveis especialitzats de les entitats o 
de l’administració. 

•	Informació i dinamització
•	Acollida personal i familiar  
•	Assessorament psicològic 
•	Atenció i acompanyament 
  a casos d’LGTBI-fòbies 
•	Orientació legal i jurídica 
•	Assessorament laboral 
•	Informació sociosanitària 
•	Atenció a persones trans 
  i intersexuals



Cultura i drets 
LGTBI
El Centre LGTBI desenvolupa una 
programació cultural i de sensibilització 
pròpia oberta a tota la ciutadania. 
L’objectiu és promoure els drets LGTBI a 
través de la creació cultural i artística. 

A més, acull el Centre de Documentació 
Armand de Fluvià, una àmplia col·lecció 
documental relacionada amb diverses 
temàtiques vinculades a la diversitat 
sexual, afectiva i de gènere. 



Entitats 
El Centre LGTBI de Barcelona és 
l’espai de referència per a les entitats 
del moviment LGTBI de la ciutat. 
Algunes d’aquestes organitzacions 
són residents a l’equipament i d’altres 
l’utilitzen de manera puntual per fer-hi 
activitats o oferir serveis.  

Les següents entitats tenen actualment 
la seva seu al Centre: 

•	Associació de Famílies LGTBI (FLG) 
•	Associació de Pares i Mares 
   de Gais, Lesbianes, Bisexuals 
   i Transsexuals (AMPGIL) 
•	Casal Lambda 
•	Gais Positius 
•	Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) 

El Centre també dona suport a 
l’activitat de grups emergents i 
afavoreix noves iniciatives cíviques 
i associatives que promoguin la 
diversitat sexual i de gènere. 



Espai 
comunitari 
i participatiu
El Centre LGTBI és un espai viu, obert 
i inclusiu, connectat al barri de Sant 
Antoni i a la resta de la ciutat. Per això 
també organitza activitats que generin 
vincles amb tota la ciutadania, els 
equipaments de proximitat i les entitats 
del territori i el conjunt de la ciutat.  



Comte Borrell, 22 
08015 Barcelona
93 880 51 11
centrelgtbi.barcelona
info@centrelgtbibcn.org

#BarcelonaLGTBI

HORARI D'ATENCIÓ
Dilluns: 
de 16.00 a 21.00 h
Dimarts - dissabte: 
de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h. 

COM ARRIBAR
Metro: L3 Poble Sec / L2 Sant Antoni
Bus: D50, H16, V6, 120, 121

COVID-19
Aforaments reduïts
Cita prèvia 
Mascareta obligatòria


