
 

 
 

Institut Municipal
de Persones 
amb Discapacitat 

Centre de 
Desenvolupament
Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP)
EIPI Nou Barris 



Servei especialitzat 
d’atenció a la infància 
públic, universal 
i gratuït 



Què és el CDIAP EIPI
Nou Barris? 
És un servei especialitzat en l’atenció 
precoç dels infants de 0 a 6 anys. 
Està format per professionals 
especialistes en psicologia, 
neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, 
treball social i psicomotricitat. 
El servei es presta en tres centres: 
els equipaments base 1 i 2 
i l’Antena Zona Nord. 
Forma part de la xarxa pública 
de CDIAPs de Catalunya 
i està gestionat per l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMPD) 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

A qui s’adreça? 
Als infants de 0 a 6 anys 
amb problemes de desenvolupament 
o amb risc de patir-ne 
i a les seves famílies. 
Aquests problemes de desenvolupament 
poden ser trastorns motrius, psicològics 
o del llenguatge, entre altres. 



 

Què ofereix? 
• 	 Un diagnòstic amb la mirada 

dels diferents professionals. 
• 	 Teràpia individualitzada 

segons les necessitats de l’infant. 
• 	 Acompanyament a la família. 
• 	 Suport tècnic als i a les professionals 

de l’àmbit sanitari, educatiu i social 
que atenen l’infant. 

El CDIAP també coopera 
amb altres serveis de la comunitat 
per prevenir i detectar els trastorns 
de desenvolupament en els infants. 

Com podeu contactar-hi? 
Podeu contactar-hi o demanar hora 
a través d’aquestes vies: 

• 	 Adreça electrònica: eipinb@bcn.cat 
• 	 Telèfon: 932 564 700 

(de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 hores). 

• 	 Presencialment 
a l’equipament base 1: 
C. Luz Casanova, 11 
En l’horari d’atenció al públic. 
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On és i en quin horari? 
Equipament base 1 
C. Luz Casanova, 11 
• Horari d’atenció al públic: 

Matins: de dilluns a divendres,
 
de 9.00 a 14.00 hores. 

Tardes: dilluns i dijous, 

de 15.00 a 17.00 hores.
 
Horari d’estiu: de dilluns a divendres, 
de 9.00 a 14.00 hores. 

Equipament base 2 
C. Antonio Machado, 18 
• Horari d’atenció al públic: 

Matins: de dilluns a divendres,
 
de 9.00 a 14.00 hores.
 

Antena Zona Nord 
Casal de Barri Torre Baró 
Av. Escolapi Càncer, 5 
• Horari d’atenció al públic: 

Matins: dimecres, dijous i divendres, 
de 9.00 a 14.00 hores. 
Tardes: dimecres i dijous, 

de 15.00 a 16.30 hores.
 
Horari d’estiu: dimecres, 

dijous i divendres, 

de 9.00 a 14.00 hores.
 
Agost: us atendrem als dos 

equipaments base.
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Com s’hi arriba? 
CDIAP EIPI Nou Barris: 
Equipament base 1: 
C. Luz Casanova, 11
Metro Roquetes Via Júlia 
Bus 11, 60, 127, D40, D50, V29 i H2
 
–
 

Equipament base 2: 
C. Antonio Machado, 18
Metro Canyelles 
Bus D40, V27, 27, 47, 60, 76, 82, 122, 
127 i 182
 
–
 

Antena Zona Nord: 
Av. Escolapi Càncer, 5
 

Metro Torre Baró – Vallbona 
Bus 76, 180, 183 i D50
 

Tren Torre Baró 
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