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El Punt d'Informació i Atenció a les Dones del 
Districte de Gràcia guanya espai en un nou local 
 

è L’Ajuntament de Barcelona ha augmentat 30.000 euros el pressupost destinat als PIADs 
è Els PIADs són la porta d’entrada al circuit per dones víctimes de violència masclista des 

d’on es deriven a altres serveis especialitzats 
è Durant el 2011 el PIAD  de Gràcia va atendre 238 dones, 21 més que durant l’any 2010 

 

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones del districte de Gr¨cia ha canviat dôubicaci· i sôha traslladat 
a un local situat a la Plaa de la Vila, n¼m.2,  

Les noves oficines s·n molt m®s amplies que lôantiga ubicaci·, passant dôaproximadament 30 m2 a 77 
m2, i permeten una ent rada di recta des del carrer quan , fins ar a, l es us u¨ries havien dô entrar per  l a 
mateixa porta que la de la Seu del Districte de Gr¨cia. Les noves oficines permeten una millora del servei 
i una major dignificaci· de lôespai tant per les usu¨ries com per les tres treballadores del servei. 

Els Punts dôInformaci· a les Dones s·n serveis que ofereix la Regidoria de Dona i Drets Civils, oberts a 
totes les dones que ofereixen informaci·, orientaci· i atenci·, de forma individual, grupal i comunit¨ria. 
Promouen l ôautonomia, la participaci· i l ôassociacionisme de les dones, potencien i  donen suport a l es 
accions es pec²fiques d e p revenci·, s ensibilitzaci· i  detecci· pr eco de s ituacions de  d iscriminaci· ,  i 
viol¯ncia vers les dones, fomenten el treball en xarxa interprofessional i la coordinaci· amb la resta de 
serveis dôatenci·: serveis socials del territori, serveis espec²fics per a les dones de la ciutat, etc. La ciutat 
de Barcelona disposa de 10 PIADs, un per  cada districte, assegurant dôaquesta manera una distribuci· 
territorial que faciliti lôacc®s al servei a qualsevol dona que el necessiti. 

El PIAD de Gr¨cia va atendre durant el  2011 a 238 dones, 21 m®s que durant el 2010. El servei m®s 
demandat ®s el de assist¯ncia jur²dica, 124 lôany 2011 i 109 lôany 2010. Durant el 2011, els 10 PIADs de 
la ciutat van atendre un total de 2.210 dones, lôany 2010 van ser 2.074. 

La R egidoria de Dona i  Drets C ivils ha a ugmentat 30. 000 euros e l pr essupost des tinat al s Punts 
dôInformaci· i Atenci· a les Dones, arribant fins els 697.415,35  euros per aquest any. El pressupost total 
destinat a t ots e ls s erveis des tinats al s s erves i  r ecursos en mat¯ria de v iol¯ncia m asclista ®s  de 
3.500.000 euros.  

 

 


