
OFICINA TÈCNICA D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI ( VIC- OSONA) 

Què oferim i com ho fem? 

L’oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI, és l’oficina que gestiona les polítiques d’igualtat i 

LGTBI de la ciutat de Vic i de la comarca. Per una banda, l’actuació de l’oficina és el de 

desenvolupar les polítiques d’igualtat de gènere posant l’enfoc en l’eliminació de les desigualtats i 

les discriminacions de gènere presents a la nostra societat, i concretament per l’eliminació de les 

violències masclistes.  Per altra banda, desenvolupem les polítiques LGTBI per a garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia. 

L’acció d’aquestes polítiques es centren en el compromís adquirit per l’ens local dels dos plans 

aprovats al juny de l’any passat i amb una vigència fins al 2020.  

- Pla marc per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona 

- Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona 

Una acció  important de l’oficina, i recollida en els plans, és la d’oferir els serveis per a l’atenció 

directa a la ciutadania, oferim: 

• Servei d’informació i assessorament a les dones (SIAD) 

El servei d’informació i atenció a les dones, és un servei públic que ofereix a les dones informació, 

orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, 

social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de la violència masclista i 

estableixen els mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats. 

El SIAD desenvolupa accions recollides en el Pla d’igualtat de gènere, accions vinculades amb el 

circuit comarcal per a l’abordatge de les violències masclistes; respecte a aquesta xacra, el SIAD 

representa una porta d’entrada de les dones que es troben en aquesta situació. 

S’ofereix: 

Informació i orientació: 

• Informar a la ciutadania dels recursos especialitzats en matèria de gènere. 

• Informar i orientar a les dones que presentin una situació de discriminació per raó de 
gènere de les línies de funcionament del centre i dels recursos específics. 

• Informar dels actes i activitats que es realitzen a la comarca sobre temes de 
sensibilització, prevenció i treball per a la igualtat. 

 

Atenció i suport personalitzat: 

• Donar informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, fer el diagnòstic de les 
necessitats i demandes que fa. 

• Valorar la derivació a professionals de l’equip interdisciplinari i/o municipals en funció de 
la situació que la dona presenti. 

• Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin implícita i explícitament. 

• Assessorament psicològic. 

• Assessorament jurídic. 

• Atenció infanto-juvenil dels fills i filles de les dones víctimes de violència masclista ateses 
pel servei. 



 

Servei d’atenció a la diversitat sexual i identitat de gènere (SAI LGTBI) 

És un recurs per atendre a les persones que visquin, hagin viscut o estiguin en risc de viure 

discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de 

gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les 

necessitats de la ciutadania. 

La informació, l’atenció i l’assessorament s’ofereix en un espai públic i diferenciat, d’accés directe 

obert a la comunitat, però que garanteix la discreció de l’atenció. 

El SAI LGTBI d’Osona té com a objectiu recollir les demandes LGTBI i en distingim de tres tipus: 

- Acollida: Informació, assessorament i orientació. Si és necessari es deriva a altres serveis 
(sanitat, serveis socials, cossos de seguretat, serveis d’ocupació i entitats, entre d’altres). 

- Recull d’incidències:  amb la realització de les gestions pertinents per revertir la situació 
de desigualtat o discriminació. 

- Tràmits: recull de la compareixença per tramitar la denúncia administrativa, canvi de nom 
de la targeta sanitària, de la T16 i la targeta de discapacitat. 

- Assessorament professional i acadèmic: a qualsevol professional o estudiant que 
requereixi més informació o assessorament per realitzar la seva intervenció o treball. 

 

L’oficina compta també amb : 

Servei de documentació especialitzada (amb servei de préstec). 

• Recull de documentació i pàgina web. 

• Elaboració del fitxer de recursos amb la informació de referència de les diferents 
institucions i organismes. 

• Recull actualitzat de la legislació vigent. 

• Recull de publicacions especialitzades en temàtica feminista i LGTBI. 
 

A qui ens adrecem i com s’hi pot accedir? 

L’oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI, s’adreça a la ciutadania en general i en especial a les 

dones i a les persones LGTBI, tant pel que fa a l’atenció directa que presten els seus dos serveis, 

com pel desenvolupament de les accions i mesures recollides en els dos plans que marquen 

l’actuació. 

Adreceu-vos a: 

Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI ( SIAD i SAI ) 
Plaça, 1 d’Octubre segona planta  
Telèfon: 93 702 72 84 / 650 540 732  o bé a l’adreça de correu electrònic vicdones-
siadosona@vic.cat  
 
AMB EL SUPORT DE : 
 
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
MINISTERIO DE IGUALDAT – PACTO DE ESTADO 


