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Guia de serveis de prevenció i atenció
a addiccions en adolescents i joves

PRÒLEG
  
Els districtes de Sarrià – Sant Gervasi i de les Corts tenen una llarga experiència en actuacions 
preventives sobre el consum d’alcohol i altres substàncies en adolescents i joves en general, i 
en el marc dels entorns educatius i de les festes majors en particular.

Tots dos districtes tenen  aprovada una mesura de govern amb la finalitat d'impulsar un pla 
d'actuació per prevenir el consum d'alcohol i d'altres substàncies addictives entre les persones 
adolescents i joves amb propostes d’accions per a la prevenció d'aquest tipus de conductes per 
part de menors d'edat, especialment a partir de la promoció d'actituds i hàbits saludables, 
implicant-hi tant les famílies com els centres  educatius, institucionals, socioculturals i poli-
cials de proximitat del districte. 

Paral·lelament es posen en marxa mesures per combatre altres addiccions de comportament, 
com el joc en línia o l'addicció a les xarxes socials.És d'interès dels dos districtes donar-hi visi-
bilitat, valor, i promoure la salut dels joves i adolescents a través de propostes informatives, 
divulgatives i preventives.

Una de les accions es la Guia de Serveis de prevenció i atenció a addiccions en adolescents i 
joves que us presentem. L’objectiu de la Guia es donar a conèixer a la ciutadania, a la comunitat 
educativa, a les famílies dels districtes en general, i als adolescents i joves en particular, recur-
sos, serveis i entitats que promouen la prevenció i la salut. 

Els efectes de la pandèmia de la covid-19 i les seqüeles sanitàries que comporta, ens han portat 
a ampliar la mirada del consum de l’alcohol i les drogues cap a altres temàtiques, que també 
afecten la salut dels nostres  adolescents i joves, per això hem incorporat a la Guia altres serveis 
que  considerem d’interès i que tracten les addiccions a pantalles, xarxes socials  i internet,  
violència masclista, relacions parentals, sexualitat i la salut mental.

Esperem que us sigui d'utilitat.
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CAS HORTA-GUINARDÓ  
C/ Sacedon, 18
Tel. 93 407 13 16
e-mail: c_sacedon@aspb.cat
www.aspb.cat

El centre disposa d’un programa específic d’atenció i tractament per a adolescents i joves 
residents a la ciutat de Barcelona que necessiten ajuda relacionada amb el consum d’alcohol, 
cocaïna, cannabis i altres drogues, així com a les seves famílies.
Atenció directa.
Adreçat a adolescents menors de 18 anys i famílies.

LÍNIA VERDA
Tel. 900 900 540
https://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/busqueu_ajuda/linia-verda/index.html

La Línia Verda és un servei d’informació i orientació telefònic, on es pot adreçar qualsevol 
persona que vulgui fer una consulta relacionada amb les drogues i les addicions. 
Atenció directa.
Adreçat a joves, famílies i mestres.

CAS SARRIÀ
C/ Dalmases, 76
Tel. 93 212 10 75
e-mail: c_sarria@aspb.cat
https://www.aspb.cat/arees/drogodependencies/centres-datencio-seguiment-barcelona/

Valoració, tractament i reforç socioeducatiu.
Atenció directa.
Adreçat a joves majors de 18 anys.

CAS LES CORTS
C/ Montnegre, 21
Tel. 93 439 16 42
e-mail:cas@chmcorts.com
https://www.aspb.cat/arees/drogodependencies/centres-datencio-seguiment-barcelona/

Valoració, tractament i reforç socioeducatiu.
Atenció directa.
Adreçat a joves majors de 18 anys.

MOSSOS D'ESQUADRA SARRIÀ-SANT GERVASI 
C/ Quatre Camins, 16
Tel. 93 306 23 11
e-mail: itpg31497@gencat.cat

MOSSOS D'ESQUADRA LES CORTS 
Travessera de les Corts, 319
Tel. 93 495 97 00
e-mail: itgp31334@gencat.cat
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/families-i-escoles/centres-educatius/
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Proposta d'activitats adreçada als centres educatius : internet segura, xarxes social, violència 
masclista, drogues, conductes discriminatòries.
Tallers i xerrades.
Adreçat a joves.

GUÀRDIA URBANA SARRIA-SANT GERVASI 
Av. JV Foix, 55
Tel. 93 256 49 95

GUÀRDIA URBANA LES CORTS 
C/ Les Corts, 25
Tel. 93 291 49 80
e-mail: gu_ses@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana

Programa Guàrdia Urbana a l'Escola ofereix propostes didàctiques relacionades amb el coneixe-
ment, vinculació i cura de l'entorn proper, la millora de la convicència i de les relacions interper-
sonals, i la prevenció de conductes de risc en els àmbits de la conducció i la mobilitat segura, la 
violència de gènere i el consum de drogues.
Tallers i xerrades
Adreçat a joves.

CENTRE DE SERVEIS SOCIALS SARRIÀ
C/ Salvador Mundi, 4
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS SANT GERVASI
C/ Arimón, 7
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS LES CORTS
C/ Can Bruixa 7
CENTRE DE SERVEIS SOCIALS SANT RAMON-MATERNITAT
Travessera de les corts, 122
Tel. 900 922 357
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials

Els CSS són centres d'informació, orientació i atenció per tractar els problemes socials que afec-
ten a les persones i a les famílies.
Atenció directa.
Adreçat a joves i famílies.

SOD ( Servei d’Orientació i Drogues)
C/ Mallorca, 221
Tel. 93237 87 56
e-mail: sod@aspb.cat
https://www.aspb.cat/documents/servei-dorientacio-sobre-drogues/

Assessorament i atenció individualitzada a adolescents i joves que consumeixen drogues i/o que 
realitzen un ús problemàtic de les TIC, així com a les seves famílies.
Atenció directa.
Adreçat a joves fins a 21 anys i famílies.
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CEJAS ( Centre jove d'atenció a les sexualitats )
C/ La Granja, 19-21
Tel. 93 415 10 00 / 687 74 86 40 WhatsApp
e-mail: correu@centrejove.org
https://centrejove.org/
Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d’atenció específica als adolescents i 
joves i sempre gratuït, confidencial i preservant el màxim anonimat possible. L’objectiu fonamen-
tal del servei, basat en els Drets Sexuals i Reproductius i la seva defensa, és el d’atendre i acom-
panyar els joves i el seu entorn, en el procés de creixement per afavorir la vivència d’una sexuali-
tat positiva i responsable. Els Drets sexuals, la mirada biogràfica i el feminisme són les tres 
bases de la nostra intervenció.
Atenció directa.
Adreçat a joves fins a 30 anys.

SAIF ( Servei per a adolescents i famílies )
C/ Sant Antoni Maria Claret, 64
Tel.  93 256 35 60
e-mail:saif@bcn.cat
www.barcelona.cat/familia

Xerrades i tallers per dotar-se de recursos per potenciar les seves capacitats i habilitats paren-
tals.

Tallers i xerrades.
Adreçat a adolescents i famílies.

PIAD Sarrià - Sant Gervasi 
Pl. Consell de la Vila, 7
Tel. 900 922 357 / 93 619 73 11
e-mail: piad_sarriasantgervasi@bcn.cat

PIAD Les Corts
Pl. Comas, 18
Tel. 900 922 357 / 93 619 73 11 
e-mail:piad_lescorts@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/punts-dinformacio-i-atencio-les-dones-piad

Informació, assessorament i orientació a les dones en diferents àmbits. També s’ofereixen 
serveis gratuïts d’atenció psicològica i assessorament jurídic. Grups i tallers. Acció comunitària.

Atenció directa.
Adolescents a partir de 12 anys.

SARA
C/ Marie Curie, 16
Tel. 900 922 357 / 93 291 59 59 
e-mail:sara.jove@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara

El Servei Sara Jove atén a joves de 12 a 18 anys. Atenció integral a dones en situació de violènica 
masclista, i a persones del seu entorn pròxim directament afectades. 

Atenció directa.
Adreçat a adolescents a partir de 12 anys.
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ESPAI JOVE CASA SAGNIER
C/ Brusi, 61
Tel. 93 414 01 95 / 689 91 35 71
e-mail: espaijove@casasagnier.net
https://ajuntament.barcelona.cat/espai-jove-casa-sagnier/ca/qui-som

És un centre de trobada, relació, participació i acció  per a joves d'11 a 35 anys. Tenen com a 
objectiu fomentar la informació, la comunicació i la producció cultural dels joves, afavorint la 
seva formació i promovent l’associacionisme.

Tallers i xerrades.
Adreçat a adolescents i joves de 12 a 29 anys.

ESPAI JOVECARDÍ 

Travessera de les Corts, 94
Tel. 93 448 98 28
e-mail:jovecardi@gmail.com
https://www.joveslescorts.info/jovecardi/qui-som

Es un espai ideal per a la participació, on els joves poden realitzar-hi una gran varietat d’activi-
tats com : tallers, monogràfics, campionats, compartir reflexions, bons moments, amics, preocu-
pacions, idees de futur, habilitats, etc.

Tallers i xerrades.
Espai destinat a joves de 12 a 17 anys. 

CASAL DE JOVES LES CORTS 
C/Dolors Masferrer i Bosh, 33-35
Tel. 92 291 64 99 / 633 81 41 58
e-mail: cjlescorts@gmail.com
https://www.joveslescorts.info/casal/qui-som

És un centre de trobada, relació, participació i acció  per a joves d'11 a 35 anys. Tenen com a 
objectiu fomentar la informació, la comunicació i la producció cultural dels joves, afavorint la 
seva formació i promovent l’associacionisme.

Tallers i xerrades.
Adreçat a adolescents i joves de 12 a 29 anys.

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
Pl. Lesseps, 1
Tel. 93 238 45 47 / 93 292 14 15
e-mail: prevencio.escola@aspt.cat
www.aspb.cat / http://escoles.aspb.cat 

Tallers de formació pels mestres. Programes d'educació per les escoles sobre comportaments 
relacionats amb la salut : Pase bcn, Classes sense fum, Canvis, Sobre canyes i petes, Parlem-ne 
no et tallis, I tú que en penses, Fem salut, Creixem sans, Creixem més sans, 1,2,3 emoció, Ens fem 
grans, Reptes.

Tallers i xerrades.
Adreçat a mestres.
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AQUÍ T'ESCOLTEM SARRIÀ-SANT GERVASI
C/ Brusi, 61
Tel. 648 076 073 / 601 632 317
e-mail: casasagnier_aquitescoltem@bcn.cat / consulta_aquitescoltem@bcn.cat

AQUÍ T'ESCOLTEM LES CORTS
Travessera de les corts 94 i C/ Dolors Masferrer 33
Tel. 619 025 509 / 652 798 841
e-mail: lescorts_aquitescoltem@bcn.cat  /  consulta_aquitescoltem@bcn.cat
www.ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/aqui-tescoltem

Espai d'escolta i assessorament psicològic per donar suport als joves que senten malestar 
emocional. Enfortir habilitats personals i socials i fomentar el seu creixement personal.
Atenció directa.
Adreçat a joves de 12 a 20 anys.

KONSULTA'M SARRIÀ-LES CORTS
C/ Brusi, 61
Tel. 672 573 662
e-mail:konsultam@chmcorts.com
http://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/es/canal/konsultam.

Servei d'orientació psicològica per a joves i adolescents d'entre 12 i 22 anys i assessorament a 
professionals.

Atenció directa.
Adreçat a joves de 12 a 22 anys.

CSMIJ-Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Sarrià-Sant Gervasi
Via Augusta, 364-372, 4a pl
Tel.93 419 09 19 
e-mail:csmijssg@chmcorts.com
www.grupchmsm.com

CSMIJ-Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Les Corts
C/ Montnegre, 21, 3a pl
Tel.93 419 14 59 
e-mail:csmijssg@chmcorts.com
www.grupchmsm.com

El CSMIJ ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut 
mental.Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials dels nens, nenes i adolescents i de les 
seves famílies.Desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

Atenció directa.
Adreçat a menors de 18 anys i les seves famílies.

CABÀS EMOCIONAL ( direcció envelliment i cures )
C/ Viladodmat, 127
e-mail:cabasbcn@gmail.com
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/cabas-emocional
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El Cabàs emocional és el lloc web de referència que reuneix activitats i recursos en línia per 
millorar la salut mental i emocional de la ciutadania. Es tracta d’una iniciativa de la Taula de 
Salut Mental de Barcelona i dels districtes, impulsada en el marc del Pla de xoc de salut mental 
de la ciutat, per afrontar el greu impacte social i emocional de la covid-19

Tallers i xerrades.
Adreçat a tota la població.

PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI ( direcció envelliment i cures )
C/ Viladodmat, 127
Tel. 900 92 55 55

Servei telefònic 24 hores/365 dies per a acompanyar i escoltar a les persones amb conducta, 
ideacions i/o pensaments suïcides, el seu entorn o supervivents de familiars i/o entorn proper de 
persones que han mort per suïcidi.

Tallers i xerrades.
Adreçat a tota la població.

ASSOCIACIÓ DE SUPERVIVENTS ( direcció envelliment i cures )
C/ Viladodmat, 127
Tel.662 545 199 
www.despresdelsuicidi.org

Associació de familiars i amics de persones que han viscut una mort per suïcidi que ofereixen 
trobades personals i entrevistes on ofereixen orientació i també un espai d'escolta, així com 
informació orientativa per l'acompanyament del dol per suïcidi.

Tallers i xerrades.
Adreçat a tota la població.

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI
( direcció envelliment i cures )
C/ Viladodmat, 127
www.acps.cat

Associació que fa prevenció del suïcid a partir de donar suport als familiars i l'entorn d'una per-
sona ambb idees suïcides i fent sensibilització de la problemàtica a través de diferents accions 
tals com xerrades, campanyes, presència a les xarxes socials,etc. Ofereix acollides a persones en 
risc que han portat a terme una temptativa o ideació suïcida i el seu entorn més proper.

Tallers i xerrades.
Adreçat a tota la població.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA " CONSULTA OBERTA" 
( Departament de salut i d'educació de la Generalitat de Catalunya )
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/infancia-i-adolescencia/Adolescenci
a/salut-i-escola
Consulta oberta als instituts. Un/a infermera del CAP del territori es desplaça als instituts per 
resoldre dubtes als adolescents i joves en temes de salut, especialment sobre salut sexual i 
reproductiva i drogadiccions.

Atenció directa.
Adreçat a instituts.
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SUPORT PSICOLÒGIC EN LÍNIA 
( Fundació Galatea-Col·legi de Medicina de Catalunya )
Tel. 900 670 777

Servei de suport psicològic a través de videoconferència per equips professionals de l'àmbit 
social, de la salut i de l'educació que es troben en una situació de patiment emocional derivat de 
la crisi sanitària de la Covid-19.

Atenció directa.
Adreçat a equips professionals de l'àmbit social, la salut i l'educació.

COMviure ( Consorci d'Educació de Barcelona )
www.serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/comviure

Recurs web que aporta reflexió i eines als equips docents i educatius per a l'elaboració del marc 
de convicència del centre i gestió positiva dels conflictes.

Atenció directa.
Adreçat a equips docents i educatius.

AQUI PROU BULLYING  ( Departament d'Educació )
e-mail:eif.ensenyament@gencat.cat
www.serveiseducatius.xtec.cat/lescorts/comviure

Programa que ofereix eines i recursos, als centres educatius i a la comunitat educativa, perquè 
puguin actuar davant les situacions de risc d'assetjament escolar.

Eines i recursos.
Adreçat a centres educatius i comunitat educativa.

CAP  Sarrià
Via Augusta, 366
Tel. 93 204 22 88
e-mail:info@capsarria.com
https://capsarria.com/

CAP Vallvidrera
C/Elisa Moragas i Badia, 2
Tel. 93 406 84 53
e-mail:info@capsarria.com
https://capsarria.com/

CAP Les Planes
Pg. Solé i Pla, 16
Tel. 93 280 56 32
e-mail:info@capsarria.com
https://capsarria.com/

CAP Vallcarca - Sant Gervasi
Av. Vallcarca, 169
Tel. 932 59 44 22
e-mail: contactar@aprimariavsg.com
https://capsarria.com/
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CAP Adrià
C/Vallmajor, 34
Tel. 93 362 11 25
e-mail:  capsantelies.bcn.ics@gencat.cat /  capmarcaureli.bcn.ics@gencat.cat
https://capadriaics.wordpress.com

CAP Les Corts
C/Mejia Lequerica, 1 
Tel. 93 227 55 90 
e-mail:  capcorts@clinic.cat
http://www.capsbe.cat/centres-serveis/es_cap-les-corts.html

CAP Montnegre
C/ Montnegre, 21
Tel. 93 363 29 65 
e-mail: cap4a_montnegre.bcn.ics@gencat.cat
https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/capmontnegre/

Promoció de la salut i el coneixement, prevenció i cura de la malaltia, al llarg de tota la vida del 
ciutadà, en l’àmbit de l’Atenció Primària.
Atenció directa.
Adreçat a la població general.

ASSIR ( Atenció a la salut sexual i reproductiva ) CAP Numància
C/Numància, 23
Tel. 934393421 / 634 277 669
e-mail: assiresquerra.bcn.ics@gencat.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/cuidem-la-salut-sexual-recomanacio
ns-i-serveis

Servei d'orientació i assessorament per a joves fins a 24 anys sobre sexualitat, mètodes anticon-
ceptius, malalties de transmissió sexuial, etc. S'hi pot anar individualment, en parella o en grup 
dins els  horaris establerts. Atenció confidencial i gratuïta. No cal demanar cita prèvia.
Atenció directa.
Adreçat a la població general.

CENTRE OBERT SANTS - LES CORTS
C/Benavent, 20
Tel.93 490 85 14
e-mail: centreobert_lc@bcn.cat
https://guia.barcelona.cat/es/detall/espai-familiar-i-centre-obert-municipal-les-corts-sants_
99400267382.html
El Centre Obert és un servei d'intervenció socioeducativa adreçat a infants i adolescents de 4 a 
16 anys i a les seves famílies. Funciona en horari extraescolar. Ofereix atenció i acompanyament 
a infants i adolescents en el seu procés de desenvolupament integral, mitjançant el treball en 
xarxa, la realització d'activitats grupals, el reforç escolar i el seguiment individual.Tots dos 
serveis ofereixen espais de xerrades sobre temes d'educació amb professionals experts en la 
matèria, dirigides a famílies amb infants i adolescents del districte.

Tallers i xerrades.
Adreçat a adolescents de 4 a 16 anys i les seves famílies.
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CASAL INFANTIL VIL·LA URÀNIA
C/Saragossa, 29
Tel. 93  706 12 95
e-mail:infantil@vilaurania.net
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania/p/323/casal-infantil-de-p4-a-6e

El Casal Infantil és un espai de trobada diari per nens i nenes de P4 a 6è on s'ofereixen activitats 
de ludoteca, manualitats, jocs, ciència, cuina, expressió corporal, tallers, sortides... des de la 
vessant educativa i preventiva.
Xerrades.
Adreçat a adolescents de 4 a 12 anys.

HOSPITAL VALL D'HEBRON
Pg. de la Vall d'Hebron, 119
Tel. 93 489 30 00
https://www.vallhebron.com

L'Hospital Vall d'Hebron atén a persones menors de 16 anys que han patit agressions sexuals.

Atenció directa.

HOSPITAL CLÍNIC
C/Villarroel, 170
Tel. 93 227 54 00 
https://www.clinicbarcelona.org

L'Hospital Clínic atén a persones majors de 16 anys que han patit agressions sexuals.

Atenció directa.

PUNT LILA DISTRICTES
Un Punt Lila és l’espai dins d’un context festiu i d’oci, nocturn o diürn, que té per objectiu sensibi-
litzar a la ciutadania, prevenir les agressions sexistes i LGTBIfòbiques i actuar davant d’una 
agressió. Els districtes ofereixen Punts Liles durant les Festes Majors dels barris.

Atenció directa.
Durants les festes Majors.
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