
 
 

▶  Demana assessorament a personal 
especialitzat

▶  Fes saber a l’home que el vols 
ajudar

▶  Agraeix a l’home la confiança  
i acompanya’l a demanar ajuda

 @bcn_santandreu
 Districte de Sant Andreu
 @bcn_santandreu

barcelona.cat/santandreu

Plaça Orfila, 1
08030 Barcelona

algun home que exerceixi

algun tipus de violència masclista

si coneixes

sospites que 
                                                                           un home

                                           que coneixes està exercint violència masclista?

aprofita qualsevol anècdota per  
                                                deixar-la en ridícul?

sovint se sobrepassa i perd el control?

no deixa que la seva parella quedi  
amb altra gent?

controla els missatges  
                                                       de la seva parella?

creus que pot tenir 
comportaments violents?
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▶  Demana assessorament a personal 
especialitzat

▶  Escolta la dona i no posis en 
dubte el que t’expliqui

▶  Respecta el seu temps i agraeix-li  
la confiança

▶  Sobretot no la jutgis ni la pressionis, 
ni la qüestionis. No la culpabilitzis

▶  Fes saber a la dona que no es 
mereix el que està passant i que  
la vols ajudar

Dones i homes
Centres d’atenció primària de salut (CAP)

Casernes. Fernando Pessoa, 47-51. Tel. 932 74 79 55
Sant Andreu. Av. Meridiana, 428. Tel. 932 74 54 90
Sagrera. Garcilaso, 1. Tel. 932 43 25 27
Congrés. Pg. de Maragall, 52-54. Tel. 934 46 29 50
Bon Pastor. Mollerussa, s/n. Tel. 933 45 87 91
Trinitat Vella. Via de Bàrcino, 88. Tel. 993 31 53 93

Serveis socials de l’Ajuntament
Sant Andreu. Paixalet, 2. Tel. 936 19 73 11
Franja Besòs. Estadella, 64. Tel. 936 19 73 11
Garcilaso. Garcilaso, 103. Tel. 936 19 73 11

Dones
Servei d’atenció, recuperació i acollida (SARA)

Marie Curie, 16. Tel. 932 915 910

Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) 
Foradada 36. Tel. 936 19 73 11 
(Per telèfon: dl-dj de 9 a 14 h i de 16 a 19 h / dv de 9 a 14 h) 

Servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
Sant Andreu. Av. Meridiana, 428. Tel. 932 74 54 90
Sagrera. Garcilaso, 1. Tel. 932 43 25 27

Homes 
Servei Atenció Home SAH

Garcilaso, 23. Tel. 93 349 16 10

Línia d’atenció contra 
la violència masclista:

900 900 120

En cas d’agressió sexual: 

Servei d’Urgències  
de l’Hospital Clínic de 

Barcelona 

On pots trobar assessorament al barri?

alguna persona del teu entorn  
se sent pressionada per la seva parella?

quan li preguntes com va la seva  
relació de parella, canvia de tema?

la veus més trista  
o que li ha canviat el caràcter?

perceps que ella reacciona amb por?

escoltes que ell l’amenaça,  
                                      o bé t’explica com l’amenaça?




