
 

                                                                                                                            

     DREtSEXDIF 
Centre de referència  

per la defensa dels drets sexuals  

i prevenció de l’abús 

de les persones amb diversitat funcional  

La Fundació Pere Mitjans té, des de fa més de 40 anys, la missió de posar a l’abast 

de les persones amb situació de diversitat funcional i les seves famílies els 

recursos i suports personals, i de tot tipus, perquè puguin desenvolupar-se i 

desenvolupar el seu projecte de vida de qualitat en una societat inclusiva, justa i 

solidària, com ciutadanes i ciutadans de ple dret, amb igualtat d’oportunitats, 

inclosa la igualtat de gènere. 

DREtSEXDIF és un centre de referència, assessorament, promoció i 

defensa. 

DREtSEXDIF  no es un centre terapèutic. 

MAIL DE CONTACTE: claraclos@fpmitjans.org 

http://www.indiscutible.cat/descarrega.html 

FINALITAT: 

Defensa dels drets sexuals i la prevenció de l’abús de les persones amb 

diversitat funcional .  

SERVEIS: 

 Assessorament en temes relacionats amb la sexualitat: (1) 

o   A persones amb situació de diversitat funcional física o 

intel·lectual. 

o A famílies i tutors. 

o A professionals i altres entitats o serveis. 

(1) Aquest assessorament, parcialment subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona en el 

2019, tindria un cost, en concepte de copagament, de 10€ per sessió. 

 Accions formatives per la defensa dels drets i per la prevenció de 

l’abús sexual. 

- Formacions per a persones amb situació de diversitat funcional 

física i intel·lectual. 

- Formacions per a professionals de l’àmbit de la diversitat 

funcional. 

- Formacions per a famílies de persones amb situació de 

diversitat funcional. 

 

 Accions per la promoció i defensa dels drets sexuals i prevenció de 

l’abús de les persones amb situació de diversitat funcional.  

 

http://www.indiscutible.cat/descarrega.html


 

                                                                                                                            

Sessions formatives telemàtiques 

per a famílies i tutors de persones en situació de diversitat 
funcional intel·lectual o pluridiscapacitat 

2 Sessió Formatives independents telemàtiques  

 
El dret a la sexualitat: actituds per donar suports 

en temps de pandèmia.  

 

Generar relacions de confiança per 
desenmascarar situacions d’abús 

 
Dia: dimarts 9 de febrer 2021  

Horari de 18 h a 19,30 h. 

GEMMA DEULOFEU 

 

Dia: dimarts 23 de febrer 2021  

Horari de 18 h a 19,30 h. 

GEMMA DEULOFEU 

Inscripció gratuïta al correu martapozo@fpmitjans.org 
Sessions telemàtiques per Plataforma ZOOM 

T'esperem per resoldre dubtes, neguits i reflexionar juntes 

 

 

 

mailto:martapozo@fpmitjans.org

