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Punts d’Informació
i Atenció a les Dones
de Barcelona

Què és un PIAD:
El Punt d’Informació i Atenció a les Dones és un servei de
proximitat que t’ofereix informació, formació i assessorament
en tots aquells temes d’interès per a les dones. Estan adreçats
a les dones majors d’edat i a les noies de 12 a 17 anys.
Hi ha un PIAD a cada districte de la ciutat però, a més, el PIAD
de Nou Barris compta amb un espai addicional d’atenció a la Zona
Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona).

Al PIAD hi trobaràs
respostes a
demandes sobre:
>>Informació i orientació sobre
recursos: laborals, formatius,
personals; sobre aspectes
relacionats amb
la legislació, la discriminació
laboral o salarial i la violència
masclista.
>>Participació en espais de
trobada, relació i lleure.
>>Associacionisme femení:
entitats de dones del districte
i de la ciutat.

Què t’oferim
des dels PIAD?
>>Informació i atenció
individual. Acompanyament,
si s’escau, a través de la xarxa
de col·laboració amb serveis
i entitats de dones.
>>Grups de suport i tallers per
a dones (d’eines personals,
d’autoestima, de relacions
afectives i sexualitat, i amb
altres continguts).
>>Organització i/o realització
de xerrades sobre la situació
de les dones, la violència
masclista, la vida quotidiana
i la mirada de les dones,
entre d’altres.
>>Assessorament jurídic.
>>Assessorament psicològic.
>>Altres activitats.

Pots adreçar-te al PIAD que et vagi millor,
només has de demanar cita prèvia al telèfon 93 619 73 11.
També pots demanar cita de manera presencial
en l’horari indicat a cada PIAD.

PIAD CIUTAT VELLA

PIAD HORTA-GUINARDÓ

PIAD EIXAMPLE

PIAD NOU BARRIS

Carrer Nou de la Rambla, 45
piad_ciutatvella@bcn.cat
dimarts, 13 a 14 h / dijous, 15 a 16 h
C/ Calàbria, 264
(accés pels Jardins de Rosa Deulofeu)
piad_eixample@bcn.cat
dimecres, 17 a 18 h / divendres, 9 a 10 h

PIAD SANTS-MONTJUÏC

Pas de Fructuós Gelabert, 2
piad_santsmontjuic@bcn.cat
dimarts, 19 a 20 h / dijous, 13 a 14 h

PIAD LES CORTS

Plaça Comas, 18
piad_lescorts@bcn.cat
dilluns, 18 a 19 h / dimarts, 10 a 11 h

PIAD SARRIÀ-SANT GERVASI

Pl. Consell de la Vila, 7
piad_sarriasantgervasi@bcn.cat
dimecres, 10 a 11 h / dijous 16 a 17 h

PIAD GRÀCIA

Plaça de la Vila de Gràcia, 2
piad_gracia@bcn.cat
dilluns, 19 a 20 h / divendres, 12 a 13 h

Carrer Arenys, 75
piad_horta@bcn.cat
dilluns, 9 a 10 h / dimarts, 18 a 19 h
Plaça Major de Nou Barris, 1
piad_noubarris@bcn.cat
dimecres, 16 a 17 h / dijous, 11 a 12 h

PIAD NOU BARRIS ZONA NORD
Av. Rasos de Peguera, 25
piad_nou_barris_cm@bcn.cat
dijous, 10 a 11 h

PIAD SANT ANDREU

Carrer Foradada, 36
piad_santandreu@bcn.cat
dimarts, 12 a 13 h / dijous, 17 a 18 h

PIAD SANT MARTÍ

Gran Via de les Corts Catalanes,
837, 2a planta
piadsantmarti@bcn.cat
dilluns, 15 a 16 h / dimecres, 11 a 12 h

