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Telèfon d’urgències gratuït:
900 900 120 (24 h)

TROBA ELS SERVEIS D'ATENCIÓ QUE NECESSITES

Pateixes violència masclista o 
en coneixes algun cas proper?

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
Ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de 
situacions de violència masclista. 
Atenció a infants des dels 0 anys.

Per demanar visita, s’hi pot trucar de dilluns a divendres,
de 8.00 a 20.00 hores. 

En situacions d'urgència, es pot anar directament al centre
de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00 hores (si pots, truca-hi abans).

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA Jove)
Ofereix atenció ambulatòria específica a joves d’entre 12 i 17 anys 
víctimes de situacions de violència masclista.

Tel. 932 915 910
Marie Curie, 16
sara@bcn.cat
sara.jove@bcn.cat

Has viscut una agressió sexual?

Servei d'Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona
Es compon d’un equip interdisciplinari de professionals de la medicina, 
de la infermeria i del treball social per assistir les persones víctimes 
d'agressions sexuals.

Tel. 932 275 400 
Villarroel, 170

Et costa entendre la teva parella 
i tens dificultats per controlar 
les reaccions vers ella? Dubtes 
de si és violència o no?

Servei d'Atenció a Homes per la promoció de 
relacions no violentes (SAH)
Dirigit a homes que exerceixen o han exercit violència vers la parella i 
volen canviar la seva manera de relacionar-se.

Servei d'Atenció a Homes per la promoció de 
relacions no violentes (SAH Jove)
Dirigit a nois d’entre 12 i 17 anys que mantenen o han mantingut 
relacions abusives de parella i volen assolir relacions més respectuoses 
i igualitàries.

Tel. 933 491 610
Garcilaso, 23-27
sah@bcn.cat
sah_joves@bcn.cat

Necessites informació, 
orientació o assessorament? 
Vols participar en grups i tallers?

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Serveis municipals de proximitat que ofereixen informació, atenció i 
assessorament en tots els temes d'interès per a les dones i també 
possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat.

Tens un PIAD en cada districte. Contacta amb el més proper:

Ciutat Vella (932 564 951)

L’Eixample (932 562 819)

Sants-Montjuïc (932 918 731)

Les Corts (932 916 491)

Sarrià-Sant Gervasi (932 002 602)

Gràcia (932 914 330)

Horta-Guinardó (934 200 008)

Nou Barris (932 916 867)

Nou Barris Zona Nord (936 197 311)

Sant Andreu (938 324 626)

Sant Martí (933 077 260)

Tots els serveis 

són gratuïts i 

confidencials

La violència masclista és un problema 
col·lectiu que totes les persones hem de 
mirar de cara. Per això, davant la violència 
envers les dones, no ens podem girar 
d’esquena.

Amb l’objectiu de promoure la defensa dels 
drets i de les condicions de vida de les 
dones de la ciutat, l’Ajuntament de 
Barcelona disposa d’una xarxa de serveis i 
recursos d’informació, assessorament i 
atenció que tenen per finalitat la promoció 
personal i social de les dones i la lluita 
contra qualsevol forma de discriminació i 
violència masclista.

Barcelona diu NO a la violència masclista. 
No és no. 

#BCNANTIMASCLISTA
barcelona.cat/bcnantimasclista
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