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Glossari
 ABITS: Abordatge Integral del Treball Sexual (municipal)

 ASP: Agència de Salut Pública (municipal)

 ASSIR: Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (funciona als CAP)

 CAP: Centres d’Atenció Primària (centres de salut als barris,     
dependents de la Generalitat)

 CJAS: Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (municipal)

 CMAU: Centre d’Acolliment de Llarga Estada (per a dones en 
situació de violència, municipal)

 CUESB: Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
 Barcelona (municipal)

 GAV: Grup d’Atenció a la Víctima (Mossos)

 GU: Guàrdia Urbana (municipal)

 ICD: Institut Català de les Dones (Generalitat)

 OAC: Oficines d’Atenció Ciutadana (municipal) 

 PIAD: Punts d’Informació i Atenció a les Dones (municipal)

 SAH JOVE: Servei d’Atenció a Homes Joves (municipal) 

 SAH: Servei d’Atenció a Homes (municipal) 

 SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (per a dones i els 
seus fills i filles que viuen situacions de violència masclista, municipal)

 SAS: Servei d’Atenció Socioeducativa (per a treballadores 
 sexuals, municipal)

 SOAPI: Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones 
Immigrades (municipal)

 SOJ: Servei d’Orientació Jurídica (municipal)

 UTEH: Unitat de Tràfic d’Éssers Humans (municipal)
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Presentació
Aquesta publicació vol oferir una informació pràctica, completa i 
entenedora sobre els diferents recursos, serveis i entitats existents 
a Nou Barris (i, en alguns casos, en d’altres zones de la ciutat)  
especialment adreçats a les dones. 

Seria fantàstic no haver de fer una guia específica per a dones 
i que tots els recursos que pogués necessitar la meitat de la 
població fossin els mateixos que pot necessitar l’altra meitat. 
Però, malauradament, les desigualtats socials entre dones i homes 
segueixen existint i de vegades les dones necessitem atenció, 
suport, assessorament o informació específiques.

Per això, la millora de la situació de les dones a la nostra ciutat i 
al nostre districte segueix sent una lluita necessària. La violència 
física, psicològica, sexual i econòmica envers les dones és una 
xacra intensa i arrelada. La divisió sexual del treball persisteix i són 
les dones les que ens fem càrrec de les necessitats de cura de la 
població en gran mesura. La feminització de la pobresa és una 
realitat indiscutible. Les dones patim una taxa d’atur més alta que 
la dels homes i una presència al mercat laboral més precària i amb 
pitjors condicions salarials, amb les dificultats a l’hora d’accedir a un 
habitatge que això comporta.

Per pal·liar aquesta situació, el Districte de Nou Barris està duent a 
terme diverses mesures com la millora i ampliació horària dels punts 
d’informació i atenció a les dones (PIAD), la millora dels protocols 
d’actuació en els casos de violència masclista, la recuperació de 
la memòria històrica de les dones del districte i la divulgació dels 
recursos existents perquè tota la població de Nou Barris conegui els 
espais d’informació, assessorament i atenció existents que té al seu 
abast. En aquest marc neix aquesta guia, que esperem que pugui ser 
de molta utilitat i que pugui contribuir, almenys en part, a millorar 
l’acompliment dels drets de les dones a Nou Barris.

Recordeu que, sigui quina sigui la vostra necessitat, a les entitats 
de dones dels barris trobareu sempre un primer punt de contacte, 
informació, assessorament i ajuda, proper i al vostre servei, que pot 
acompanyar-vos en el procés de trobar el recurs més adequat per a 
vosaltres.

Esperem que aquesta publicació us sigui ben útil.

Districte de Nou Barris, 2018
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Què faig si...? 

Em vull separar o divorciar
Adreçat als serveis d’assessorament i suport (pàgines 12 a 14) o a 
qualsevol entitat de dones (pàgines 29 a 36).

Vull informació sobre guàrdia i custòdia
Adreçat als serveis d’assessorament i suport (pàgines 12 a 15) o a 
qualsevol entitat de dones (pàgines 31 a 38).

He vist una agressió masclista a una dona o un infant
No hi intervinguis. Truca al 112, o a Mossos o Guàrdia Urbana 
(pàgines 18-19) i facilita l’adreça del lloc on has vist l’agressió i 
les característiques físiques d’agressor i agredida. Si pots, fes 
una fotografia sense ser vist/a.

Sóc dona immigrada i necessito assessorament legal
Pots adreçar-te al SOAPI (Servei d’Orientació i 
Acompanyament per a Persones Immigrades), on rebràs 
informació, orientació, suport i assessorament (pàgina 26); al 
PIAD, que ofereix un servei jurídic especialitzat en gènere i 
immigració (pàgina 10), o a qualsevol entitat de dones (pàgines 

31 a 38).

Necessito assessorament sobre anticonceptius o salut sexual
Pots sol·licitar-lo al teu CAP o acudir als diferents programes 
d’assessorament que trobaràs en aquesta guia (pàgines 20-22).

Estic sent discriminada a la meva feina pel fet de ser dona
Als PIAD (pàgina 12) trobaràs l’assessorament legal necessari. 
També pots adreçar-te a qualsevol entitat de dones (pàgines 31 

a 38) per exposar el teu cas.
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Estic sent assetjada sexualment, emocionalment 
o psicològicament
Als PIAD (pàgina 12) pots informar-te sobre els recursos legals 
a la teva disposició. També pots informar-te’n en qualsevol 
entitat de dones (pàgines 31 a 38).

Em fan mobbing per la meva identitat sexual
Al SARA (pàgina 16) pots informar-te sobre com enfocar-ho. 
També pots informar-te’n en qualsevol entitat de dones 
(pàgines 31 a 38).

Vull aprendre a ser menys dependent
Als PIAD (pàgina 12) trobaràs tallers per aprendre a ser més 
autònoma i augmentar la teva autoestima. També pots 
informar-te’n en qualsevol entitat de dones (pàgines 31 a 38).

Vull lluitar pels drets de les dones
Apropa’t a qualsevol de les entitats de dones del districte 
(pàgines 31 a 38).

Vull que la meva parella s’impliqui més com a pare
Informa’l sobre el projecte “Canviem-ho” (pàgina 24).

Vull que la meva parella sigui menys gelós o violent 
Consulta-ho amb el SAH, SAH Jove (pàgina 24), SARA (pàgina 

16) o al teu centre de serveis socials per veure com podeu 
enfocar el canvi.

He estat agredida físicament o psicològicament
Pots adreçar-te al SARA (pàgina 16), al PIAD (pàgina 12), al teu 
centre de serveis socials (pàgina 17), a Mossos (pàgina 19) o 
Guàrdia Urbana (pàgina 18), o pots trucar als telèfons d’atenció 
(pàgina 39). També pots adreçar-te a qualsevol entitat de dones 
(pàgines 31 a 38). Denuncia-ho!
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La meva parella incompleix l’ordre d’allunyament
Posa-ho immediatament en coneixement del PIAD (pàgina 12), 
on ofereixen assessorament legal en situacions d’urgència. 
També pots contactar amb el teu advocat/ada, o Mossos 
(pàgina 19). 

He fugit de casa i no tinc on anar
Truca al Centre d’Urgències i Emergències Socials (pàgina 18) o 
adreça’t al SARA, de dilluns a divendres, de 9 a 17 h (pàgina 16).

He patit violència de la meva parella i he de canviar el pany
Truca al Centre d’Urgències i Emergències Socials (pàgina 18).

Soc treballadora sexual i necessito suport sanitari
Adreça’t al SAS (pàgina 23).

Soc treballadora sexual contra la meva voluntat
Adreça’t a la UTEH (pàgina 23).

Les entitats de dones dels barris i les associacions de veïns 
i veïnes són també un primer punt d’atenció, assistència 
i assessorament per a les dones sobre qualsevol tipus de 
situació. Si teniu dubtes sobre com enfocar determinada 
situació o on adreçar-vos per resoldre la vostra problemàtica, 
podeu contactar amb qualsevol d’elles. Consulteu les entitats 
de Nou Barris i les de la ciutat que treballen al districte a les 
pàgines 31 a 38 d’aquesta guia.



Recursos 
i serveis
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Assessorament 
jurídic, apoderament
i lluita contra la 
discriminació i 
l’assetjament

Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 
(titularitat pública)
Informació i atenció en tots aquells temes que interessen i 
preocupen a les dones. Assessorament jurídic i psicològic 
gratuïts. Accés a diferents recursos de la ciutat (laborals, 
associatius, culturals, educatius...). Tallers i activitats per a la 
millora de l’autonomia i l’autoestima. A Nou Barris n’hi ha dos:

PIAD Nou Barris 
Plaça Major de Nou Barris, 1 (Seu del Districte de Nou Barris) 
Tel. 93 619 73 11 
piad_noubarris@bcn.cat
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
 de dilluns a dijous de 16 a 19 h

 Es pot acudir al PIAD els dimecres de 16 a 17 h 
 o els dijous d’11 a 12 h

PIAD Nou Barris – Zona Nord (Ciutat Meridiana)
Avinguda Rasos de Peguera, 25 (Centre de Serveis Socials) 
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat  
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i 
 de dilluns a dijous de 16 a 19 h

 Es pot acudir al PIAD els dijous de 10 a 11 h
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Servei d’orientació jurídica (SOJ-OAC)
Atenció personalitzada i amb una primera orientació sobre la 
viabilitat d’iniciar la via judicial o recórrer a les vies alternatives 
de resolució de conflictes. Servei gestionat pel Col·legi 
d’Advocats de Barcelona. 
No cal demanar cita prèvia en els casos de violència de 
gènere o quan hi hagi menors implicats (per a la resta de 
casos cal demanar cita prèvia presencialment a l’OAC).

Plaça Sant Miquel, 3 
(Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona)
Horari: de dilluns a dissabte, de 8.30 a 20 h 
(durant el mes d’agost, dissabtes només de 9 a 14 h)

Vegeu també: Institut Català de les Dones (p. 15), Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya (p. 15), SARA (p. 16), 
equipaments d’atenció social (p. 25) i entitats de dones 
(p. 31 a 38).
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Separacions, 
divorcis, 
guàrdia i custòdia

Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 
(titularitat pública)
Informació i atenció en tots aquells temes que interessen i 
preocupen a les dones. Assessorament jurídic i psicològic 
gratuïts. Accés a diferents recursos de la ciutat (laborals, 
associatius, culturals, educatius...). Tallers i activitats per a la 
millora de l’autonomia i l’autoestima. A Nou Barris n’hi ha dos:

PIAD Nou Barris 
Plaça Major de Nou Barris, 1 (Seu del Districte de Nou Barris)
Tel. 93 291 68 67
piad_noubarris@bcn.cat
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i deixar el telèfon 
perquè el PIAD retorni la trucada
 Es pot acudir al PIAD els dimecres de 16 a 17 h o els dijous 

 d’11 a 12 h

PIAD Nou Barris – Zona Nord (Ciutat Meridiana)
Avinguda Rasos de Peguera, 25 (Centre de Serveis Socials)
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i deixar el telèfon 
perquè el PIAD retorni la trucada
 Es pot acudir al PIAD els dimecres de 10 a 11 h
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Institut Català de les Dones (ICD) 
(titularitat pública)
Servei personalitzat i gratuït d’assessorament jurídic per a 
dones, principalment sobre temes de separacions, custòdies 
d’infants, incompliments de pensions i règims de visites, 
agressions sexuals i violència masclista.

Plaça Pere Coromines, 1
Tel. 93 495 16 00 (cal demanar cita prèvia)
icd.barcelona@gencat.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
(tancat els dies 24 i 31 de desembre)

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
(titularitat pública)
Servei per a famílies en processos de separació o divorci, 
gratuït per a famílies amb dificultats econòmiques.

Carrer Pau Claris, 158, 4a planta
Tel. 93 567 44 84
centremediacio.dj@gencat.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

Vegeu també: Servei d’Orientació Jurídica (p. 13), equipaments 
d’atenció social (p. 25) i entitats de dones (p. 31 a 38).
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Violència 
masclista

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
(titularitat pública)
Servei municipal d’atenció integral a dones, infants i 
adolescents en situació de violència masclista i a persones 
del seu entorn pròxim directament afectades. També 
atén adolescents víctimes de relacions afectivosexuals 
abusives o determinats actes d’homofòbia o lesbofòbia. 
Ofereix informació i assessorament, tractament psicològic, 
assessorament legal, accés als recursos de protecció 
específics, servei d’inserció laboral i assessorament a 
professionals. El servei farà la valoració i derivació segons els 
indicadors de la violència masclista.

Carrer Marie Curie, 16
Tel. 932 915 910
sara@bcn.cat
Horaris:
 Amb cita prèvia: de dilluns a divendres, de 9 a 18 h
 Sense cita prèvia (només per a casos molt urgents): de 
dilluns a divendres, de 9 a 17 h. Fora d’aquest horari i en dies 
festius cal adreçar-se al CUESB

Sara jove (titularitat pública)
Si tens de 12 a 17 anys, truca al 932 915 959 o escriu a 
sara.jove@bcn.cat
Sense cita prèvia (només per a casos molt urgents): de dilluns 
a divendres, de 9 a 17 h. Fora d’aquest horari i en dies festius 
cal adreçar-se al CUESB
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Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 
(titularitat pública)
Informació i atenció en tots aquells temes que interessen i 
preocupen a les dones. Assessorament jurídic i psicològic 
gratuïts. Accés a diferents recursos de la ciutat (laborals, 
associatius, culturals, educatius...). Tallers i activitats per a la 
millora de l’autonomia i l’autoestima. A Nou Barris n’hi ha dos:

PIAD Nou Barris
Plaça Major de Nou Barris, 1 (Seu del Districte de Nou Barris)
Tel. 93 291 68 67
piad_noubarris@bcn.cat
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i deixar el telèfon 
perquè el PIAD retorni la trucada
 Es pot acudir al PIAD els dimecres de 16 a 17 h,

 o els dijous d’11 a 12 h

PIAD Nou Barris – Zona Nord (Ciutat Meridiana)
Avinguda Rasos de Peguera, 25 (Centre de Serveis Socials)
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat
Cal cita prèvia. Per concertar-la:

 Es pot trucar de dilluns a divendres, de 9 a 20 h, i deixar el telèfon 
perquè el PIAD retorni la trucada
 Es pot acudir al PIAD els dimecres de 10 a 11 h

Centres de Serveis Socials (CSS) (titularitat pública)
 Centre de Serveis Socials Guineueta - Verdun - Prosperitat 

 Carrer Enric Casanovas, 73-77. Tel. 93 256 35 40
 Centre de Serveis Socials Porta - Vilapicina i la Torre Llobeta

 Carrer Selva, 57. Tel. 93 256 51 60
 Centre de Serveis Socials Turó de la Peira - Can Peguera

 Carrer Selva, 61. Tel. 93 256 49 71
 Centre de Serveis Socials Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona

 Avinguda Rasos de Peguera, 25, baixos. Tel. 93 256 57 26
 Centre de Serveis Socials Roquetes - Trinitat Nova - Canyelles

 Carrer Vidal i Guasch, 76. Tel. 93 619 63 11
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Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) (titularitat pública)
Servei que ofereix atenció psicosocial permanent atenent 
qualsevol situació d’emergència social a la ciutat durant 
les 24 hores, 365 dies a l’any. Compta amb un equip de 
professionals de la psicologia i el treball social especialitzat 
en l’atenció en crisi.

Carrer Llacuna, 25
Tel. 900 703 030. 
Fax 900814050

Policia de Barri de la Guàrdia Urbana 
de Nou Barris (titularitat pública)
Cada barri de Barcelona té un referent de la Policia de Barri 
que contacta amb les entitats, els equipaments i el veïnat 
per anticipar els problemes detectant-los de manera precoç. 
Podeu contactar-hi per plantejar qüestions relatives a la 
convivència i la seguretat. 

Carrer Marie Curie, 20
Tel. 93 291 48 48 
policiadebarri.noubarris@bcn.cat
Horari: de 9 a 22 h
Per a serveis urgents, la comunicació s’ha de fer a través dels 
telèfons 112 i 092

Centre d’Assistència Sanitària (CAS) 
(titularitat pública)
Atenció a les dones en els casos de consum de drogues 
(també alcohol) i violència de gènere. Treballa de manera 
coordinada amb els serveis comunitaris.

Via Favència, 379
Tel. 93 354 02 19
c_noubarris@aspb.cat
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Grup d’Atenció a la Víctima Nou Barris (GAV) 
dels Mossos d’Esquadra (titularitat pública)
Treballa amb casos de violència masclista, delictes d’odi i 
discriminació, mutilació genital femenina, etc.

Carrer Aiguablava, 55
Tel. 93 354 44 73 – itpg31414@gencat.cat
Horari: dilluns a divendres, de 7 a 22 h, 
i caps de setmana de 6 a 18 h
En altres horaris es pot acudir directament a:
Comissaria de Mossos d’Esquadra
Carrer Aiguablava, 55
Tel. 93 243 74 00 – itpg31406@gencat.cat

Laris - Centre de tractament de la violència familiar
Atenció, tractament i prevenció de la violència familiar. 
Atenció psicoterapèutica individual, familiar i grupal per a 
dones, els fills i filles, i altres membres de la família en situació 
de violència familiar. Projecte “Preinfant” d’atenció en casos de 
maternitat en risc.

Carrer Independència, 384, baixos
Tel. 93 289 05 30
laris@abd-ong.org / preinfant@abd-ong.org

Vegeu també: Servei d’Orientació Jurídica (p. 13), Servei 
d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes 
(p. 24), equipaments d’atenció social (p. 25), equipaments de 
salut (p. 26) i entitats de dones (p. 31 a 38).

El Centre d’Acolliment de Llarga Estada (CMAU) és un servei 
d’acolliment d’urgència per a dones en situació de violència 
masclista i per als seus fills i filles. Ofereix atenció integral 
durant estades no superiors als 15 dies. L’accés no és directe, 
cal venir per derivació dels diferents serveis d’atenció directa: 
SARA, CUESB o SAS.
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Salut sexual 
i reproductiva

Programa de salut sexual i reproductiva (SIRIAN) 
(titularitat pública)
Xerrades i assessorament personalitzat sobre anticonceptius i 
salut sexual a la població adolescent. 
Servei de l’Agència de Salut Pública (ASP) totalment gratuït 
que s’ofereix en determinats barris de manera temporal. Es 
pot consultar en quins barris es troba en marxa i demanar cita 
prèvia trucant al telèfon 93 238 45 45, ext. 384, o per correu 
electrònic a sirian@aspb.cat

“Aquí t’escoltem” (titularitat pública)
Servei per a joves de 12 a 20 anys que proporciona recursos 
per enfortir les habilitats personals i socials, i fomentar el 
creixement personal. Es realitzen activitats de grup, tallers 
i espais de reflexió en què poden parlar de sentiments i 
emocions, resoldre conflictes, treballar l’autoestima, el 
respecte, l’assertivitat i la sexualitat.

Carrer Teide, 20 (Espai Jove Les Basses)
Tel. 93 256 36 00 / 652 798 791 (tallers i activitats grupals) 
619 01 91 09 (atenció individual i confidencial)
lesbasses_aquitescoltem@bcn.cat

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) 
(titularitat pública)
Programa dels Centres d’Atenció Primària per a la salut 
maternal, sexual i reproductiva. Un equip multidisciplinari 
de llevadores i professionals de la infermeria, la ginecologia, 
l’obstetrícia, la psicologia i l’atenció a les persones usuàries 
ofereix activitats de prevenció i promoció de la salut, 
informació sobre els processos fisiològics naturals i atenció a 
les patologies. 
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Ofereix: atenció a joves menors de 25 anys, control i 
seguiment de l’embaràs, diagnòstic prenatal i educació 
maternal, atenció al puerperi en consulta o a domicili, grups 
postpart, atenció en la interrupció voluntària de l’embaràs, 
prevenció dels càncers de mama i coll uterí, atenció a 
les infeccions de transmissió sexual, assessorament per 
possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les 
persones i la decisió lliure sobre la reproducció, i prevenció i 
atenció a la violència envers les dones.

Funciona a tots els CAP del districte:
 CAP CHAFARINAS, carrer Chafarinas, 2-8

 Tel. 93 354 22 22
 CAP CIUTAT MERIDIANA, carrer Sant Feliu Codines, s/n

 Tel. 93 350 88 89
 CAP GUINEUETA, passeig Valldaura, 135 

 Tel. 93 274 95 34
 CAP RIO DE JANEIRO, avinguda Rio de Janeiro, 83-91

 Tel. 93 276 99 10
 CAP ROQUETES, carrer Garigliano, 23-27

 Tel. 93 276 80 68
 CAP TURÓ, carrer Cadí, 58-62 

 Tel. 93 407 40 55

Tarda Jove (titularitat pública)
Servei gratuït per a joves menors de 25 anys que ofereix 
assessorament i orientació sobre sexualitat, mètodes 
anticonceptius i malalties de transmissió sexual. Atenció 
individual, en parella o en grup, totalment confidencial i sense 
cita prèvia. 

A Nou Barris s’ofereix a:
CAP Rio de Janeiro
Avinguda Rio de Janeiro, 83-91, pl. 3a
Tel. 93 276 99 10
Horari: dijous de 17.30 a 20 h
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Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) 
(titularitat pública)
Atenció específica per a adolescents i joves fins als 30 anys 
sobre sexualitat, afectivitat i riscos associats. Consultes 
presencials, telefòniques o a través de la pàgina web. Atenció 
anònima, confidencial i sense cita prèvia.

Carrer de la Granja, 19-21, baixos
Tel. 93 415 10 00
centrejove.org
Horari: de dilluns a dijous, de 12 a 19 h, i divendres de 10 a 14 h

Associació Salut i Família
Serveis a dones, mares i famílies vulnerables: planificació 
familiar, assessorament jurídic, suport psicològic, grups 
de suport i orientació a la maternitat, detecció precoç de 
la violència de parella, tramitació de la targeta sanitària, 
assessorament sobre habitatge i pobresa energètica, i ajudes a 
l’alimentació per a lactants.

Via Laietana, 40, 3-2 B
Tel. 93 268 24 53
saludyfamilia@saludyfamilia.es

Vegeu també: equipaments de salut (p. 26), equipaments 
d’atenció social (p. 25) i entitats de dones (p. 31 a 38).
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Treball 
sexual

Servei d’Atenció Socioeducativa de l’Agència 
ABITS per al treball sexual (SAS) 
(titularitat pública)
Atenció integral per a dones que exerceixen el treball sexual 
i per a víctimes d’explotació sexual. Ofereix orientació social, 
educativa, sanitària, laboral i jurídica. També ofereix acollida, 
protecció i atenció psicològica, així com serveis d’inserció 
laboral.

Carrer València, 344, entresol
Tel. 93 256 44 56
sas@bcn.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Unitat de Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) 
(titularitat pública)
Atenció psicològica, social i jurídica a les persones víctimes 
del tràfic per motius d’explotació sexual, i assessorament a les 
entitats socials i professionals que ho requereixin.
unitatTEH@bcn.cat

Vegeu també: equipaments de salut (p. 26), equipaments 
d’atenció social (p. 25) i entitats de dones (p. 31 a 38).
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Relacions 
igualitàries

Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de 
relacions no violentes (SAH) (titularitat pública)
Informació, assessorament i atenció a homes que vulguin 
viure les seves relacions afectives d’una manera positiva, 
saludable i lliure de violència. Ofereix atenció terapèutica 
personalitzada que inclou acollida, tractament individual i/o 
grupal i seguiment.

Carrer Garcilaso, 23-27
Tel. 93 349 16 10
sah@bcn.cat 
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
i de dilluns a dijous, de 15 a 20 h

SAH Joves (titularitat pública)
Informació, assessorament i atenció a nois de 12 a 17 anys sobre 
relacions afectives positives, saludables i lliures de violència.

Carrer Garcilaso, 23-27
Tel. 93 349 16 10
sah_joves@bcn.cat
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
i de dilluns a dijous, de 15 a 20 h

Projecte “Canviem-ho” (titularitat pública)
Grups de preparació al naixement per a pares i suport 
individual en el procés de paternitat. Es pot sol·licitar 
directament a la llevadora.
canviem-ho@bcn.cat / barcelona.cat/canviem-ho

Vegeu també: equipaments de salut (p. 26), equipaments 
d’atenció social (p. 25) i entitats de dones (p. 31 a 38).
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Recursos i 
serveis generals

Encara que aquesta guia s’adreça a les necessitats 
específiques de les dones, us oferim també una relació dels 
equipaments i serveis del districte que poden ser-vos de més 
utilitat:

Informació i tràmits 
 Oficina d’Atenció Ciutadana Nou Barris, plaça Major de Nou Barris, 1

 Tel. 010
 Oficina d’Atenció Ciutadana Zona Nord, carrer Costabona, 3

 Tel. 010 
 Centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, carrer Marie 
Curie, 22. Tel. 93 427 02 02
 Tresoreria de la Seguretat Social, carrer Marie Curie, 22

 Tel. 93 407 25 32

Atenció social
 Centre de Serveis Socials Guineueta - Verdun - Prosperitat

 Carrer Enric Casanovas, 73-77. Tel. 93 256 35 40
 Centre de Serveis Socials Porta - Vilapicina i la Torre Llobeta

 Carrer Selva, 57. Tel. 93 256 51 60
 Centre de Serveis Socials Turó de la Peira - Can Peguera

 Carrer Selva, 61. Tel. 93 256 49 71
 Centre de Serveis Socials Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona

 Avinguda Rasos de Peguera, 25, baixos. Tel. 93 256 57 26
 Centre de Serveis Socials Roquetes - Trinitat Nova - Canyelles

 Carrer Vidal i Guasch, 76. Tel. 93 619 63 11
 Oficina d’Habitatge de Nou Barris

 Plaça Major de Nou Barris, 1 (Seu del Districte)
 Punt d’Assessorament Energètic Verdun

 Carrer Luz Casanova, 2-4 (Casal de Barri)
 Punt d’Assessorament Energètic Zona Nord

 Carrer Vallcivera, 14 (Centre Cívic)  
 Centre de Distribució d’Aliments Zona Nord

 Carrer Vallcivera, 14 (Centre Cívic)
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 Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones 
Immigrades (SOAPI). Plaça Major de Nou Barris, 1 (Seu del 
Districte)
 Equip Multidisciplinari per a la Petita Infància (EIPI)

 Carrer Luz Casanovas, 11. Tel. 93 256 47 00
 Banc Solidari de Material Ortopèdic

 Carrer Manuel Sanchis i Guarner, 14-16. Tel. 93 681 30 32
 Oficina de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya - 

 Ciutat Meridiana. Carrer Vallcivera, 12. Tel. 93 359 17 04

Salut
 CAP Chafarinas

 Carrer Chafarinas, 2-8. Tel. 93 354 22 22 
 CAP Ciutat Meridiana

 Carrer Sant Feliu de Codines, s/n. Tel. 93 350 88 89 
 CAP Cotxeres

 Avinguda Borbó, 18. Tel. 93 243 89 89 
 CAP Guineueta

 Passeig Valldaura, 135. Tel. 93 274 95 34
 CAP Les Roquetes

 Carrer Garigliano, 23. Tel. 93 276 80 68
 CAP Rio de Janeiro

 Avinguda Rio de Janeiro, 83-91. Tel. 93 276 99 00
 CAP Turó

 Carrer Cadí, 58-62. Tel. 93 407 40 55
 Centre Integral de Salut Cotxeres

 Avinguda Borbó, 18. Tel. 93 243 89 91
 Centre Salut Mental Adults Nou Barris Nord

 Passeig Valldaura, 214. Tel. 93 359 33 17
 Centre Salut Mental Adults Nou Barris Sud

 Passatge Maria Àngels Rivas, 1. Tel. 93 408 31 82
 Centre Salut Mental Infantil i Juvenil

 Passeig Valldaura, 214. Tel. 93 359 33 17 
 Espai Social de Salut Comunitària Guineueta

 Passeig Valldaura, 135. Tel. 627 105 596
 Espai Social de Salut Comunitària Promo Salut Prospe

 Plaça Àngel Pestaña, 1. Tel. 93 353 86 44
 Centre d’Atenció i Seguiment Drogodependències Nou Barris

 Via Favència, 379. Tel. 93 354 02 19
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Ocupació
 Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya

 Passeig Valldaura, 202. Tel. 93 276 82 50
 Punt d’Orientació per a la Recerca de Feina

 Plaça Major de Nou Barris, 1
 Oficina de Barcelona Activa a Nou Barris 

 (Propera inauguració al carrer Vilalba dels Arcs, 39-41)
 Dispositiu d’inserció sociolaboral de Barcelona Activa

 Carrer Escolapi Càncer, 5 (Casal de Barri Torre Baró) 
 Tel. 93 353 03 58
 Serveis ocupacionals per a joves. Espai Jove Les Basses

 Carrer Teide, 20. Tel. 923 256 36 00

Formació 
 Centre Formació Persones Adultes Prosperitat

 Carrer Joaquim Valls, 82. Tel. 93 354 52 16
 Centre Formació Persones Adultes Ciutat Meridiana

 Carrer Perafita, 1-3. Tel. 93 359 45 66
 Centre Formació Persones Adultes Canyelles

 Carrer Juan Ramón Jiménez, 14. Tel. 93 428 59 04
 Centre Formació Persones Adultes Freire

 Via Favència, 254. Tel. 93 353 44 19
 Centre Formació Persones Adultes Madrid

 Carrer Peñalara, 19. Tel. 93 407 14 31
 Centre de Normalització Lingüística

 Carrer Rosselló i Porcel, 12. Tel. 93 359 06 00 
 Parc Tecnològic

 Carrer Marie curie, 8. Tel. 93 291 77 77
 Escola de Polítiques Socials i Urbanes IGOP

 Passeig Urrutia, 17. Tel. 93 407 62 03
 Universitat Nacional d’Ensenyament a Distància (UNED)

 Avinguda Rio de Janeiro, 58. Tel. 93 396 80 59
 Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns 

 Culturals de Catalunya. Carrer Aiguablava, 109. Tel. 93 354 69 92
 Escola d’Art i Superior de Disseny Deià

 Carrer Ignasi Agustí, 2. Tel. 93 354 60 73
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Equipaments de proximitat
 Ateneu la Bòbila de Porta. Plaça Sóller, 1, baixos

 Tel. 93 354 05 70 – ateneulabobila@gmail.com
 Ateneu Popular de Nou Barris. Carrer Portlligat, 11

 Tel. 93 353 95 16  – info@ateneu9b.net
 Casal de Barri La Cosa Nostra. Carrer Beret, 83 

 Tel. 93 420 18 43 – lcn_canpeguera@hotmail.com
 Casal de Barri Prosperitat. Plaça Àngel Pestaña, 1 

 Tel. 93 353 86 44 – dinamitzacio@casalprospe.org
 Centre Ton i Guida. Carrer Romaní, 6

 Tel. 93 354 87 21 – info@toniguida.org
 Casal de Barri Torre Baró. Avinguda Escolapi Càncer, 5

 Tel. 93 353 03 58 – torrebaro@cczonanord.net
 Casal de Barri Trinitat Nova (propera inauguració al carrer Garbí, 3)
 Casal de Barri Vallbona. Carrer Oristà, 8-10

 Tel. 93 350 93 81 – casalvallbona@gmail.com
 Casal de Barri Verdun. Carrer Luz Casanova, 2-4

 Tel. 93 354 79 04 – casalverdum@hotmail.es
 Centre Cívic Can Basté. Passeig Fabra i Puig, 274

 Tel. 93 420 66 51 – info@canbaste.com
 Centre Cívic Can Verdaguer. Carrer Piferrer 94-100

 Tel. 93 276 80 77 – info@canverdaguer.com
 Centre Cívic Torre Llobeta. Carrer Santa Fe, 2 bis 

 Tel. 93 358 56 14 – animacio.cctorrellobeta@esport3.org
 Centre Cívic Zona Nord. Carrer Vallcivera, 14 

 Tel. 93 359 12 51 – informacio@cczonanord.net
 Espai Jove Les Basses. Carrer Teide, 20

 Tel. 93 256 36 00 – info@lesbasses.org
 Hotel d’Entitats Verdun. Carrer Luz Casanova, 8

 Tel. 93 350 39 72
 La Masia de la Guineueta. Plaça Ca n’Ensenya, 4

 Tel. 93 359 40 00 – lamasiadelaguineueta@gmail.com
 Castell de Torre Baró. Carretera Alta de les Roquetes, 309 
castell_torrebaro@bcn.cat
 Casa de l’Aigua Trinitat Nova. Carrer Garbí, 2

 Tel. 93 463 77 71 – casadelaiguadt8@bcn.cat



Participació i 
associacionisme
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Si voleu participar activament en la vida política i social del 
districte i de la ciutat en relació amb les dones, podeu fer-ho a 
través dels òrgans de participació de què disposa l’Ajuntament 
de Barcelona. També podeu participar a través d’entitats de 
dones que es troben al vostre abast a Nou Barris o a les de la 
resta de la ciutat que treballen activament al districte.

Òrgans de 
participació de les 
dones a l’Ajuntament 
de Barcelona

Consell Municipal de les Dones de Barcelona
Espai on debatre i tractar qüestions d’interès per a les dones 
per fer visibles les seves demandes específiques. Depèn 
de la Regidoria de Feminismes i LGTBI i de la Direcció 
de Feminismes i LGTBI, i s’adreça a dones representants 
d’associacions, consells i entitats del teixit barceloní. 
Tel. 934 027 190 
conselldones@bcn.cat

Consell Sectorial de Feminismes 
del Districte de Nou Barris
Òrgan de treball vinculat al territori per donar respostes 
properes i adaptades. És autònom i independent de la resta 
de consells de Districte, té caràcter consultiu i és participatiu. 
Elabora informes, dictàmens o demandes que es trameten 
com a recomanacions als òrgans de govern municipals.
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Entitats de dones 
de Nou Barris

Les entitats de dones dels barris i les associacions de 
veïns i veïnes són un primer punt d’atenció, assistència i 
assessorament per a les dones en qualsevol tipus de situació. 
Si teniu dubtes sobre com enfocar determinada situació o 
on adreçar-vos per resoldre la vostra problemàtica, podeu 
contactar amb qualsevol d’elles.

Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona)

Associació Amb Cor de Cona Zona Nord
Ofereix activitats, diàlegs, trobades per a dones amb entorns 
de desigualtat i atenció en situacions de violència masclista.
Avinguda Rasos de Peguera, 132 (Ciutat Meridiana)
Tel. 606 054 330 – ambcordedonazn.asc@gmail.com
Referent: Pilar Murteira

Associació de Dones Actives de Vallbona
Espai de reunió per a dones on es realitzen diverses activitats i 
s’ofereix informació i assessorament. 
Carrer Oristà, 8-10 (Casal de Barri Vallbona)
Tel. 93 350 84 60 / 659 35 88 43 / 605 01 59 71 
donesactivesdevallbona@gmail.com
montse12.2008@gmail.com 
Referents: Montse Peñalver Piñero i Carmen Fernández Silva

Associació La Indomable 
Associació que treballa en l’àmbit social i cultural des de l’any 
2007. Fomenta la participació activa de les dones al barri per 
crear xarxes d’acolliment i creixement i promou projectes 
d’atenció a les famílies.
Avinguda Rasos de Peguera, 40 (Ciutat Meridiana)
Tel. 609 92 21 09 – mirtamanzetticerezo@gmail.com
Facebook: associaciosocioculturallaindomable
Referent: Mirta Manzetti
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Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova, Prosperitat i 
Verdun

Alma Techarí
Col·lectiu feminista que organitza tallers i projecta 
documentals de temàtica feminista.
Av. Rio de Janeiro, 100 (Casal de Joves Prosperitat)
Tel. 933 50 59 38 – almatechari@gmail.com
També tenen pàgina de Facebook
Referent: Sandra 

Comissió de Dones del Centre Ton i Guida
Espai de trobada de dones del barri de Roquetes. Han posat 
en marxa “InVisibles”, un projecte participatiu de memòria 
històrica col·lectiva per reconèixer la tasca duta a terme per 
les dones en la construcció del barri. 
Carrer Romaní, 6 (Centre Ton i Guida)
Tel. 93 354 87 21 – dinamitzacio@toniguida.org
Referent: Isabel Pons

“Lola no estás sola”
Projecte social per a dones sense sostre de Nou Barris. 
Realitzen intervenció i acompanyament al carrer des d’una 
perspectiva feminista i des de l’acció comunitària per a donar 
visibilitat a la situació de la dona que es troba sense llar. 
També duen a terme la sensibilització a entitats i ciutadania.
Carrer Baltasar Gracián, 24-26 
(Associació de Veïns i Veïnes de Prosperitat)
Tel. 620 64 89 37 – lolanoestassola2016@gmail.com

Pinzellada de Dona
Espai de trobada de dones del barri de Trinitat Nova i 
Prosperitat. Realitzen sortides, activitats de voluntariat, 
videofòrums, xerrades informatives i altres activitats. 
Carrer Pedrosa, 21 (Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Nova)
Tel. 93 353 88 44 / 654 370 336 
pinzelladadedona@gmail.com / pilata@hotmail.com
Referents: Pilar Ciruejan i Carmen Martínez
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Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes
Carrer Cantera, 57 (Associació de Veïns i Veïnes de Roquetes)
Tel. 663 70 38 85 / 93 353 12 95 / 696 48 82 03
amparoiturriaga@hotmail.com / marcela.iturriaga@hotmail.com
Referents: Ana Maria Gaya, Amparo Iturriaga i Marcela Iturriaga

Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Trinitat Nova
Carrer Pedrosa, 21 (Associació de Veïns i Veïnes de Trinitat Nova)
Tel. 93 353 88 44 / 638 40 88 66
avvtrinitatnova@gmail.com / trinitatnova.org
Referents: Carmen Martínez i Elena Fernández

Porta i Vilapicina i la Torre Llobeta

Associació per a la Sensibilització envers la Discapacitat 
(ASENDI) 
Associació que treballa per aconseguir una societat inclusiva. 
Realitzen projectes de prevenció de la violència masclista dins 
l’àmbit de la discapacitat.
Carrer Piferrer, 94-100 (Porta)
Tel. 638 49 57 07 – asendinb@hotmail.es / asendinb.com

Grup de Dones Portenyes
Grup cultural i reivindicatiu que fomenta la relació i la 
participació de les dones del barri. Realitzen activitats de 
teatre i cursos de pintura i de cultura general.
Carrer Estudiants, 1 (barri de Porta))
Tel. 93 349 41 40 / 647 18 75 08 / 93 349 84 03 / 
646 20 57 65 / 93 354 93 25 – donesportenyes@gmail.com
Referents: Asunción López, Amparo García, Yolanda Ortega i 
Carmen González
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Grup El Despertar de les Deesses
Espai socioterapèutic i de reflexió, creixement personal i 
espiritual amb una visió integral de l’ésser humà.
Carrer Santa Fe, 2 bis (Centre Cívic Torre Llobeta - Vilapicina i 
la Torre Llobeta)
Tel. 93 358 56 14 – animacio.cctorrellobeta@esport3.org
Referent: Rocío Martínez 

Grup Dones en Forma
Associació que col·labora en la dinamització del Centre Cívic 
Torre Llobeta amb una programació de contingut sociocultural 
com trobades literàries, videofòrums de contingut social, 
sortides, teatre, festes populars, etc. Edita la revista semestral 
La Veu de Torre Llobeta.
Carrer Santa Fe, 2 (Centre Cívic Torre Llobeta - Vilapicina i la 
Torre Llobeta)
Tel. 93 358 56 14  – animacio.cctorrellobeta@esport3.org
Referent: Cèlia Juárez Barreiro 

Grup de Suport a Dones de Matagalpa
ONG solidària amb un compromís estable amb el Colectivo 
de Mujeres de Matagalpa que treballa per millorar les 
condicions de vida i el desenvolupament de les dones i els 
infants d’aquest municipi de Nicaragua.
Carrer Subirats, 4, 3-1 (Vilapicina i la Torre Llobeta)
Tel. 93 351 70 86 – grupdesuport@yahoo.es
grupsuportcmm.cat
Referent: Glòria Muñoz Font

Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Vilapicina i la Torre Llobeta
Carrer Santa Fe, 5 
Tel. 931 26 94 18 / 690 31 62 74
torrellobeta.vilapicina@gmail.com / dones.tiv@gmail.com
Referent: Anna Guijarro
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Turó de la Peira i Can Peguera

Acció Contra la Violència Domèstica
Associació pionera a Nou Barris per a la sensibilització, la 
informació, l’atenció i la prevenció de la violència masclista. 
Ofereix atenció directa a dones en situació de violència 
masclista i activitats de sensibilització i prevenció.
Passeig Fabra i Puig, 274-276
(Centre Cívic Can Basté - Turó de la Peira)
Tel. 93 420 66 51 / 93 357 51 11 / 93 350 17 55 / 679 23 08 18
maromies@gmail.com
Referents: M. Rosa Micás i Anna Navarrete 
Horari a Can Basté: dijous tarda

CANDELA, Associació per a la Investigació i 
l’Acció Comunitària 
Associació que treballa per a una transformació social 
basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista 
i comunitària. Realitza projectes de formació, prevenció i 
sensibilització de la violència masclista.
Carrer Vall d’Ordesa, 12, baixos (Turó de la Peira)
Tel. 93 179 70 92 – info@candela.cat  
s.barrientoscarrasco@gmail.com / candela.cat
Referent: Sara Barrientos 

Centre Cultural de la Dona de la Parròquia de Santa Eulàlia 
de Vilapicina
Promoció integral cristiana per a dones prestant atenció 
especial a les necessitats formatives. Ofereix xerrades 
culturals i classes de cultura general, alfabetització i català.
Carrer Pere d’Artés, 4 (Parròquia - Turó de la Peira)
Tel. 93 429 27 98 / 93 408 28 38
Referent: Júlia González 
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Comissió de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Can Peguera
Carrer Beret, 83 (Casal del Barri La Cosa Nostra - Can Peguera)
Tel. 93 357 13 33
Referent: Sandra (dinamitzadora del casal)

Grup de Dones La Cosa Nostra
Grup feminista que realitza diverses activitats com tallers de 
sexualitat, autoestima o risoteràpia.
Carrer Beret, 83 (Casal del Barri La Cosa Nostra - Can Peguera)
Tel. 625 06 00 65 / 93 358 80 83 / 625 64 41 97
sitaespinauga@hotmail.com  
grupdedoneslacosanostra@hotmail.es
Referents: Sandra (dinamitzadora del casal), Montse Sánchez i 
Francisca Bonet 
Horari: de dilluns a divendres, de 16.30 a 21 h, 
dimecres i divendres de 10 a 13 h

Grup El Nostre Espai
Lloc de trobada i d’ajuda mútua de dones on es realitzen 
diverses activitats. 
Passeig Fabra i Puig, 274 (Centre Cívic Can Basté  - Turó de la Peira)
Tel. 93 420 66 51
Referents: Rosa i Joana
Horari: es reuneixen tots els dimecres al matí

Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes 
Turó de la Peira
Lluitadores històriques pels drets de les dones: divorci, 
avortament, dret a la salut, assessorament jurídic, igualtat en 
el treball...
Passeig Fabra i Puig, 274 (Centre Cívic Can Basté - Turó de la Peira)
Tel. 93 420 66 51 / 93 420 05 05
Referents: Joaquima Gómez Pastrana i Anna Martínez
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Entitats de ciutat 
que treballen 
a Nou Barris

Associació de Dones Juristes
Associació que ofereix el servei d’assessorament jurídic gratuït 
de Ca la Dona i elabora un recull de jurisprudència dins 
l’àmbit de la violència masclista.
Carrer Ripoll, 25 (Ca la Dona)
Tel. 93 322 06 17 – info@donesjuristes.cat 
rolssexistesnogracies.cat / @donesjuristes
Horari a Ca la Dona: dimecres de 16 a 18.30 h

Associació Dona i Presó
Associació que dona suport a les dones preses realitzant 
diferents activitats com tallers de manualitats,  pintura, 
confecció de roba, etc.
Carrer Ripoll, 25 (Ca la Dona) 
Tel. 660 98 95 29 – donaipreso@pangea.org / donaipreso.org
Referents: Elisa Soler i Beatriz Taradell

Ca la Dona
Servei d’informació i orientació jurídica per a les dones 
que han patit maltractament. És un punt de trobada i de 
relació entre dones i grups de dones obert a la participació 
i a les propostes de les dones que ho desitgin i un punt de 
referència per al Moviment Feminista de Catalunya.
Carrer Ripoll, 25
Tel. 93 412 71 61 – caladona@caladona.org

Homes igualitaris
Associació d’homes vinculada a l’Associació d’Homes per la 
Igualtat de Gènere (AHIGE), de caire estatal. Ofereix:
 Servei d’atenció gratuït i personalitzat en situacions de crisi. 
 Dinamització de grups d’homes per analitzar i fer treball de 
revisió personal amb perspectiva de gènere.
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 Taller “Prevenim el masclisme i les relacions abusives en les 
parelles joves”, adreçat a nois i noies d’ESO.
 Taller “Com ser un pare del segle XXI”, adreçat a pares que 
tenen fills petits.
 Sessions formatives sobre masculinitats, masclisme i 
micromasclismes.

Carrer Providència, 42, 3-3
Tel. 640 05 89 61 / 666 077 866
info@homesigualitaris.cat / facebook.com/homesigualitariscat
Referent: Paco Abril

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Associació que compta amb el programa de prevenció 
“Trenquem el silenci”, que ofereix als centres educatius, de 
lleure i AMPES un ampli catàleg d’activitats a càrrec d’entitats 
especialitzades. També dinamitza la Xarxa Activa de Joves per 
la Igualtat, en les quals l’alumnat esdevé l’agent actiu contra 
la violència masclista, i assessora els centres educatius per a 
l’aplicació de la metodologia educativa “Aprenentatge i Servei 
amb perspectiva de gènere”.
Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta, 08002 Barcelona
Tel. 654 012 469 – trenquemelsilenci@violenciadegenere.org
Referent: Maritza Buitrago 
Horari: de dilluns a divendres, de 12 a 14.30 h, i dilluns de 16 a 19 h

Mater Gea, lliure de violències
Entitat feminista que lluita per a la eliminació de les violències 
masclistes i els feminicidis des d’una perspectiva de gènere i 
en col·laboració amb totes aquelles entitats i iniciatives que 
treballen en el mateix sentit. Treballa oferint atenció directa 
(acompanyament a judicis, assessorament i orientació a 
dones en processos de superació de la violència...), prevenint 
i visibilitzant les violències, denunciant i reivindicant millores, i 
treballant en processos participatius.
Referents: Naila Rábano (tel. 656 877 496), Anna Llucià 
(tel. 630 332 983) i Núria Sanllehi (tel. 617 401 050)
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Telèfons gratuïts 
i webs

 016 (atenció telefònica per a casos de violència envers les 
dones, no deixa rastre a la factura)

 016-online@msssi.es (per a persones amb discapacitat 
auditiva)

 092 (Policia de Barri – Guàrdia Urbana)

 112 (per a qualsevol tipus d’urgència, ens connecta 
ràpidament amb el servei que necessitem)

 679436200 (missatge SMS per a persones amb discapacitat 
auditiva)

 Fax: 900500112 (per a persones amb discapacitat auditiva)

 Fax CUESB : 900814050 (per a persones amb discapacitat 
auditiva)

 900 703 030  (per a casos d’emergència social per causes 
diverses, inclosa la violència masclista)

 900 900 120 (per a casos urgents de violència masclista) 
 900900120@gencat.cat per a persones amb discapacitat 

auditiva)

 ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista

 ajuntament.barcelona.cat/don
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Mapa d’ubicacións
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