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Associació Catalana
d'Asexuals



QUÈ ÉS ACA?

Amb un 1% de la població mundial sent asexual, i amb més
de 400 persones a Catalunya que han buscat activament
entendre's. Neix l'Associació Catalana d'Asexuals (ACA) l'any
2017, una entitat sense ànim de lucre que treballa per evitar
les discriminacions contra les persones asexuals i
denunciar-les. Alhora que promou la visibilització i
desestigmatització del col·lectiu. 

Gairebé el 80% de les persones asexuals han patit algun
tipus de violència sexual, més del 60% ha pensat en algun
moment en el suïcidi, a més del 50% se'ls ha suggerit o
intentat "curar/arreglar" la seva orientació sexual (dades
extretes del Ace Community Survey 2017/2018).

Visibilitzar, desestigmatizar i divulgar l’asexualitat com a
orientació sexual.
Denunciar la discriminació i possibles abusos que les
persones asexuals reben pel fet de ser-ho.
Representar les necessitats i interessos de les persones
asexuals davant d’organismes, entitats i societat en
general de Catalunya.
Reivindicar la diversitat dins l’espectre asexual,
reconeixent-ne les diferències i el valor que aporten a la
societat catalana.
Treballar per la defensa dels Drets Humans,
especialment per a la comunitat LGTBIQA+ (lesbianes,
gais, transsexuals, intersexuals, queer i asexuals, tot
acollint el símbol + com a signe d’inclusió, apertura i
integració per a qualssevulla altres paraules que
serveixin i assisteixin a la conformitat identitària) i més
concretament de les persones que pertanyen a l’espectre
asexual.
Col·laborar, de manera honesta i implicada, amb les
accions de visilització, formació i educació de la
diversitat (com podria ser l’afectiva o la sexual) que se
celebrin en el marc de cursos, congressos, màsters,
jornades, entrevistes i qualsevol altra que es consideri
d’interès.
Fomentar una educació sexual de qualitat, amb especial
focus per al públic jove, per tal que puguin desenvolupar
la seva vida sexual de manera conscient i informada.
Solidaritzar-se i col·laborar amb les lluites per la igualtat
efectiva de drets entre totes les persones, com la
comunitat LGTBIQA+ i el feminisme.
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OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ

https://asexualitat.cat/denuncia/


ENTREVISTES

Ràdio 4 De boca a orella "Asexualitat" 22 de juny
El País "Diccionari de la diversitat" 27 de juny
El Periodico "Los invisibles del Orgullo" 27 de juny
El Diario Vasco "Los asexuales salen del armario" 27
de setembre
Cadena SER "L'erotisme" 3 d'octubre
Podcast Punto de encuentro "Soy asexual" 10 de
desembre

Twitter: ens segueixen 56 persones més durant
2019. Impressions de tuits 46.307
Facebook: 178 m'agrada, 189 seguidors nous
Instagram: 583 m'agrada en 19 publicacions, uns
30 m'agrada de mitja  
 Telegram: 200-240 visualitzacions per post 
Pàgina web: Una mitja de 81 clics al mes i 1,98K
impressions web

Estem presents en les següents xarxes socials:

XARXES SOCIALS
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ACTIVITATS 2019

XERRADES

Dona- Joves per la Igualtat 28 de setembre
Fundación Triangulo Madrid 13 de novembre
Sinvergüenza 22 de novembre

ALTRES ACTES

Participació en l'exposició LGBTIQA+ al Museu
Europeu d'Art Modern (MEAM) 30 de maig
La Petonada 23 d'abril



Xerrades
58.8%

Quotes
41.2%
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COMPTES 2019

INGRESSOS:

Els ingressos provenen de les quotes de sòcies i de les
xerrades i formacions fetes. 

DESPESES:

Les despeses corresponen exclusivament al
manteniment de la pàgina web. 
Ja que totes les xerrades i serveis s'han donat per
membres de la junta de forma voluntària. 


