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Actualment l’atenció a la salut sexual i reproductiva és presencial, recuperant l’atenció habitual i s’ha
millorat l’accessibilitat amb altres mitjans d’atenció virtual i/o telefònica. S’ha recuperat l’atenció
ordinària presencial i es manté l’atenció urgent presencial. Els serveis estan oberts i funcionant amb
les mesures de seguretat que marca la pandèmia. Aquesta guia està en revisió permanent, en funció
de la nova informació de què es disposi.

ATENCIÓ A LA SALUT REPRODUCTIVA
Anticoncepció d’urgència
− Centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva dels CAP - ASSIR
Ciutat Vella
ASSIR CAP CIUTAT VELLA – GÒTIC
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
Tarda jove: dijous, 15- 19.30 h
Av. Drassanes, 17-21, planta 3 – 08001
934 431 864

ASSIR CAP RAVAL NORD
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h

ASSIR CAP CASC ANTIC
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
c/ Rec Comtal, 24 – 08003
933 101 421

ASSIR CAP BARCELONETA
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
Pg. Marítim de la Barceloneta, 25 – 08003
932 213 783

c/Torres i Amat, 8-12 – 08001
933 012 705

L’Eixample
ASSIR CAP ROGER DE FLOR
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
Tarda jove: dilluns, 15-19 h
c/ Roger de Flor, 194-196, planta 2 – 08013
934 585 980

ASSIR CAP MANSO
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
c/ Manso, 19, planta 2 – 08015
935 566 755

Sants-Montjuïc
ASSIR CAP NUMÀNCIA
Horari: dilluns-divendres, 8- 20 h
Tarda jove: dimarts.,15-19.30 h
c/ Numància, 23, planta 3 – 08029
934 393 421

ASSIR CAP LES HORTES
Horari: dilluns, 15-20 h / dijous., 8-15 h
c/ Nou de la Rambla, 177, baixos – 08004
933 249 100

ASSIR CAP CARLES RIBAS
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h
Tarda jove: dijous, 15-19.30 h
c/ del Foc, 112, baixos. – 08038
932 232 888
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Sarrià-Sant Gervasi
ASSIR CAP ADRIÀ
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h divendres 8-15 h
c/ Vallmajor, 34, baixos – 08021
932 090 346
Gràcia
ASSIR CAP PARE CLARET
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Sant Antoni Maria Claret ,19-21, pl. 3 – 08037
934 761 376
Horta-Guinardó
ASSIR CAP SANT RAFAEL
Horari: dilluns-dijous, 8- 20 h, divendres, 8-15 h
Tarda jove: dilluns, 17-19.30 h
Pg. Vall d’Hebron, 107-117, pl. 1 - 08035
934 072 763

ASSIR CAP GUINARDÓ
Horari: dilluns-divendres, 8-15 h, i dilluns,
dimarts i dijous, 15.30-20 h
c/ Teodor Llorente, 26 – 08041
933 489 901

Nou Barris
ASSIR CAP RIO DE JANEIRO
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
Tarda jove: dijous,17-19.30 h
Av. Río de Janeiro, 83-91, planta 3 - 08016
932 769 910
ASSIR CAP CIUTAT MERIDIANA
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
c/ St. Feliu de Codines s/n, planta 1 - 08033
933 531 944
ASSIR CAP GUINEUETA
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
Pg. Valldaura, 135, planta 3 - 08042
932 749 533

ASSIR CAP TURÓ
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
c/ Cadí, 58-62, planta 1 – 08031
934 074 056
ASSIR CAP CHAFARINAS
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
c/ Chafarinas, 2-8, planta 1 – 08033
933 546 521
ASSIR CAP ROQUETES
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, i divendres, 8-15 h
c/ Garigliano, 23-27, baixos - 08042
932 768 066

Sant Andreu
ASSIR CAP LA SAGRERA
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
c/ Garcilaso, 1-9 baixos – 08027
933 406 398

ASSIR CAP SANT ANDREU
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
Tarda jove: dimarts, 17-19.30 h
Av. Meridiana, 428, planta 6 – 08030
932 745 516

Sant Martí
ASSIR CAP POBLENOU
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Lope de Vega, 138 – 08005
934 337 700

ASSIR CAP VILA OLÍMPICA
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Joan Miró, 17 – 08005
932 213 785
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ASSIR CAP EL CLOT
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Concili de Trento, 25 – 08018
933 037 301
ASSIR CAP BESÒS
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ d’Alfons el Magnànim, 57 – 08019
932 788 235
ASSIR CAP SANT MARTI DE PROVENÇALS
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Fluvià, 211 – 08020
933 070 812

ASSIR CAP RAMÓN TURRÓ
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
Tarda jove: dilluns,15-19 h
c/ Ramón Turró, 337-339 – 08019
934 465 702
ASSIR CAP LA PAU
Horari: dilluns-divendres, 8-20 h
c/ Pere Vergés, 3 – 08020
932 788 660
ASSIR CAP LA MINA
Horari: dilluns-dijous, 8-20 h, divendres, 8-15 h
Pl. Ma Àngels Rosell Simplicio 1, planta 1 08930 St. Adrià de Besòs
933 811 593

− Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats - CJAS
Dilluns-divendres, 11-19.30 h i dissabtes 11-19 h
Adreça: c/ La Granja, 19
Atenció presencial a joves amb diversitats funcionals. Cal demanar cita prèvia per telèfon.
934 151 000 dilluns-divendres 11-19.30 h i dissabte 11 a 19 h
687 748 640 dilluns-divendres 11-19.30 h i dissabte 11 a 19 h
centrejove.org

Interrupció voluntària embaràs - IVE
L’atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs està garantida, estiguin o no afectades les dones per
la covid-19. L’atenció es pot fer de manera presencial o amb atenció Es prioritza l’atenció telemàtica
(telèfon, videoconferència i correu electrònic) per evitar el desplaçament de la dona al centre sanitari
quan és evitable.

−

L’atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs als ASSIR:
− IVE farmacològic: atenció presencial
− IVE instrumental: atenció i derivació presencial o telemàtica
(Relació ASSIR pàg. 2-4)

−

Recursos del Canal Salut:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

−

Tríptic IVE informació
Tríptic IVE farmacològic
Certificat de la data de lliurament de la informació sobre la IVE
Protocol IVE (2014, vigent)
Clíniques acreditades IVE
Drets, ajudes sanitàries i prestacions per l’embaràs, el part i el postpart
Ordenació temporal visites atenció IVE

Atenció presencial al CJAS per a interrupcions d’embaràs
Horari: dilluns a divendres d’ 11-19.30 h i dissabtes d’11-19 h
c/ La Granja, 19 Barcelona

4

Atenció virtual
934 151 000 (dilluns-divendres 11-19.30 h i dissabte 11-19 h)
687 748 640 (dilluns-divendres 11-19.30 h i dissabte 11-19 h)
centrejove.org

Embaràs – atenció i consultes
Atenció garantida a les dones, estiguin o no afectades por la covid-19.

− ASSIR:
Visita de manera presencial, amb suport de l’atenció telefònica o per videoconsulta.
Programació de visites per fer consultes i respon un/a professional:
http://ics.gencat.cat
(infografia pàg.17)
(Relació dels ASSIR a les pàgines 2-4)

− Associació Catalana de Llevadores
Donen resposta i tranquil·litat a les dones embarassades i les seves famílies.
llevadores@llevadores.cat
Informació sobre la covid-19 i l’embaràs:
llevadores.cat (vídeos: preparació al part, alletament, postpart, embaràs, relaxació, etc.)

Atenció al puerperi domiciliari i en consulta
Els hospitals de Barcelona estan realitzant altes precoces després del part (a les 24 hores del part) o
molt precoces (a les 8-12 hores del part). Els criteris, així com el moment de l’alta, poden variar en
funció de les mesures establertes per cada centre amb motiu de la pandèmia.
Visites domiciliàries durant la setmana i caps de setmana
Visita postpart presencial.
(Relació dels ASSIR les pàgines 2-4)
Més informació sobre puerperi domiciliari.

Alletament matern
Informació en situació de pandèmia per la covid-19.
Es recomana el manteniment de la lactància materna des del naixement, sempre que les condicions
clíniques del nadó i la seva mare així ho permetin. En casos de mares amb malaltia greu es pot recórrer
a l'extracció de la llet.
Recursos de suport a la lactància materna:
PUBLICACIONS relacionades amb la covid-19 dirigides a les famílies
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Díptic Seneo
Informació a gestants de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.
Infografia IHAN per a famílies
Infografies de l’OMS sobre alletament (I)
Infografies de l’OMS sobre alletament (II)
Infografies de l’OMS sobre alletament (III)
Targeta amb informació per a persones sanitàries
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GUIES
▪ Guía para las madres que amamantan
▪ Recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (de 0 a 3 anys)
VÍDEOS
▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PLxR-UHzMo7Ss_8sDMA3OfjKcneidn9JC2

L’Associació Catalana de Llevadores amb la Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord
de l’Institut Català de la Salut va preparat per a la Setmana de la Lactància Europea, diverses
sessions informatives amb webinars per a les dones i professionals sanitaris que desitgin ampliar la
informació sobre l’alletament matern i la criança.
WEBS

▪ www.e-lactancia.org
▪ www.albalactanciamaterna.org
APPS:

▪ LactApp: disponible per Android (Google Play) i iOS (Apple Store).
▪ Lactancia Materna AEP: disponible per Android (Google Play) i iOS (Apple Store).
LLIBRES:
▪ Padró, Alba (2017) Somos la leche: dudas, consejos y falsos mitos sobre la lactancia (embarazo, bebé y niño).
Editorial Grijalbo. Formatos disponibles: papel y eBook (ePUB y Kindle).
▪ González, Carlos (2013) Un regal per a tota la vida. Angle Editorial. Disponible en catalán y castellano.
Formato papel.
▪ Basulto, Julio (2015). Mamá come sano. Editorial Debolsillo. Formatos disponibles: papel y eBook (ePUB y
Kindle).
▪ Gómez-Papi, Adolfo (2010). El poder de las caricias: Crecer sin lágrimas. Editorial Espasa Hoy. Formatos
disponibles: papel y eBook (ePUB y Kindle).

Més informació sobre l’atenció alletament en situació de pandèmia per la covid-19

Activitats grupals d’educació maternal prepart i postpart i paternitat
conscient, activa i responsable
− Per via telemàtica a ASSIRS de Ciutat Vella i Sant Martí.
Informació i inscripcions: educaciomaternal@parcdesalutmar.cat
− Per via telemàtica relació dels ASSIR a les pàgines 2-4
− Programa Canviem-ho
Activitats grupals per a una paternitat conscient, activa i responsable.
Grups telemàtics.
Informació i inscripcions: direccioassir.bcn@gencat.cat
933 602 095
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INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL I VIH/SIDA
Atenció urgent de les ITS
Persones amb diagnòstic clínic (sífilis, limfogranuloma veneri, clamidiosi, gonocòccia, tricomoniasi),
contactes de persones amb alguna d’aquestes infeccions i pacients amb VIH amb risc alt d’ITS.
S’han reprès els cribratges d’ITS davant de relacions sexuals de risc.

− Centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva dels CAP – ASSIR
Atenció presencial i espontània als centres CAP i ASSIR (vegeu pàgines 2-4).

− Centres d’Urgències d’Atenció Primària 24 h / 365 dies
Atenció presencial, visites espontànies.
http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-salut/atencio-urgencies

− Atenció urgent presencial a l’entitat Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH gTt.
Horari: dilluns-divendres, 9 -13 h
c/ Avinyó, 44 3a pl. Barcelona

− Atenció d’urgències sanitàries a dones trans i homes que exerceixen el treball sexual
– Entitat Stop Sida
Grups de suport online.
620 047 691 (dones trans) / 671 180 996 (Homes cis)
protegersex@stopsida.org
protergersex.org

− Atenció urgent presencial a l’entitat Creación Positiva
Horari: dijous i divendres, de 10 a 15 h (cal trucar)
c/ del Carme, 16, pral 1a, Barcelona
934 314 548
crea@crecionpositiva.org
creacionpositiva.org

Atenció de consultes i serveis a les ITS
− ASSIR – visites no presencials
Pacients programats per seguiment, lliurament de resultats de proves diagnòstiques.
Visites no urgents pactades amb la usuària de manera telemàtica.
(Relació dels ASSIR a les pàgines 2-4)

− Centres d’Atenció Primària amb consulta específica d’ ITS
Atenció presencial i telefònica. Visites espontànies o programades. A banda d’aquestes consultes,
tots els CAP atenen consultes d’ITS segons el procediment habitual.
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CAP Dr. LLUÍS SAYÉ Raval Nord
Horari: dimarts 15-20 h
c/ Torres i Amat, 8 pl. 1 08001 Barcelona
933 012 705

CAP DRASSANES Raval Sud
Horari: dijous 10.30-14 h
Av. Drassanes, 17-21 pl.6 08001 Barcelona
933 293 912

CAP CASC ANTIC
Horari: dimecres 16-20 h
c/ del Rec Comtal, 24 pl. 1 08003 Barcelona
933 101 421
CAP MANSO
Horari: dimecres 15-20 h i dijous 15-20 h
c/ Manso, 19 planta 5 08015 Barcelona
935 542 889 / 935 542 890

CAP POBLENOU
Horari: dijous 10-12 h
c/ Lope de Vega, 138 pl. 1 08005 Barcelona
934 337 709
ASSIR CAP MANSO
Horari: dimarts 8-13 h i 15-20 h
c/ Manso, 19 planta 6 08015 Barcelona
935 566 755

CAP EL CLOT
Horari: dilluns 17-20 h i divendres 11-14 h
c/ Concili de Trento, 25 pl. baixa 08018 Barcelona
933 037 301

CAP NUMÀNCIA
Horari: dimecres 15-17 h i 18.30-19.30 h
c/ Numància, 23 pl. baixa 08029 Barcelona
934 954 886

CAP SANT ANDREU
Horari: dimecres 9-14 h
Av. Meridiana, 428 pl. 5 08030 Barcelona
932 745 499
CAP PARE CLARET
Horari: dilluns 15-20 h
c/ St. Antoni M. Claret, 19-21 pl. 3 08037 Barcelona
934 761 376

ASSIR CAP SANT ANDREU
Horari: dimecres 9-14 h
Av. Meridiana, 428 pl. 6 08030 Barcelona
932 745 516
ASSIR CAP Pare Claret
Horari: dijous de 17.30 a 19.30
c/ Sant Antoni M. Claret, 19-21 pl. 3 08037 Barcelona
934 761 376

CAP Dr. CARLES RIBAS
Horari: dilluns 8-11 h i dimarts 15.30 a 18.30 h
c/ del Foc, 112 planta 1 08038 Barcelona
932 231 641

CAP MARAGALL
Horari: dimecres 9.30-10.30 h i dj 18-19.30 h
Pg. Maragall, 52-54 pl. A 08041 Barcelona
934 462 955

− Atenció de consultes i serveis de l’entitat Gais Positius
L’atenció a consultes i peticions d’informació es responen per telèfon, e-mail i web.
Servei de la Prova ràpida de VIH, sífilis i VHC amb cita prèvia dilluns-divendres, de 10-14 h).
Servei d’acollida i informació amb cita prèvia.
Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h.
c/ Comte Borrell, 22 Barcelona.
932 980 642
gaispositius@gaispositius.org
gaispositius.org

− BCN Checkpoint i BCN PrEPpoint - Projecte dels Noms-Hispanosida
Els serveis de BCN Checkpoint i BCN PrEPpoint funcionen amb total normalitat.
Per a més informació: bcncheckpoint.com
Proves VIH i altres ITS (sífilis, clamídia, gonococ), vacunació de les hepatitis A i B i altres serveis
per a persones amb VIH. Adreçats a homes gais, altres homes que tenen sexe amb homes i
dones transsexuals.
Cal sol·licitar cita prèvia:
933 182 056
info@hispanosida.com
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Atenció presencial a:
BCN Checkpoint: c/ Comte Borrell, 164-166
Horari: dilluns a dijous de 10.30 a 14.30 h i de 16 a 20 h; divendres de 10.30 a 14.30 i de 16 a 19 h
Horari d'estiu: de l’1 de juliol al 31 agost, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h.

− Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes – Vall d’Hebron
▪

Servei de la Profilaxis preexposició (PrEP)
Horari: 8-13.30 h, cal demanar cita prèvia
934 894 408
▪ Servei de triatge de simptomatologia per ITS o contacte estret d’un pacient amb ITS
Horari: dilluns a divendres, 8 – 13.30 h.
Cal demanar cita prèvia (primer es farà una visita telemàtica)
c/ Sant Oleguer, 17 - 08001
934 894 408

− Consultes d’ITS per a joves al CJAS
També atenció presencial a joves amb diversitats funcionals.
Cal demanar cita prèvia per telèfon.
934 151 000 de dilluns a divendres d’ 11 a 19.30 i dissabtes d’ 11 a 19 h.
centrejove.org

− Programa d’Atenció Integral al Tractament a persones amb VIH i la seva família i
entorn afectiu Fundació Salut i Comunitat
Atenció psicològica, assessorament en prevenció i diagnòstic d’ITS, salut sexual, en violència de
gènere, assessorament en recursos socials de la xarxa, atenció integral a la situació de salut
(seguiment mèdic, controls, medicació, etc.).
pait@fsyc.org (atencions urgents)
932 607 667

− Serveis de l’entitat Creación Positiva
Suport emocional a dones i homes amb VIH, assessorament en prevenció i promoció de la salut
sexual a la població general, atenció a situacions de violències masclistes,
acompanyament social.
▪ Servei d’ atenció i prevenció individualitzat presencial i telefònic a dones i homes amb
VIH
Atenció i counselling de persones que viuen amb el VIH, amb o sense altres ITS, a
través de seguiment telefònic prèvia petició cita al telèfon:
934 314 548
▪ Servei d’atenció telefònica individualitzades en temes de VIH, ITS i promoció de la salut
sexual
934 314 548
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− Serveis de l’entitat Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH – gTt
▪

Servei de consultes Multicanal sobre la infecció per VIH, les ITS, les seves malalties i els
seus tractaments. Informacions sobre la covid-19 i el VIH.
934 582 641
667 662 551
Servei de consultes multicanal: consultas@gtt-vih.org
Més informació

▪ Farmàcia Solidària: suport a l’adherència a la medicació antiretroviral i gestió de la targeta
sanitària individual (TSI) per a persones migrades amb el VIH sense accés temporal a la
medicació antiretroviral.
934 582 641
667 662 551
Servei de farmàcia solidària consultas@gtt-vih.org

− Serveis actius a l’entitat Stop Sida
▪

Atenció a homes que practiquen chemsex
chemsex@stopsida.org
chemsex.info

▪

Circuit sanitari per a persones LGTB+ amb VIH
Grups de suport emocional online/ Atenció individual online
hector@stopsida.org
671 180 996
Atenció en apps de contacte: Scruff, Wapo, Wapa, MachoBB, Grinder, Hornet, Growler,
U4BEAR, Trans4Men, KinkySafe, Instagram, Facebook, Twiter...

▪

− Servei de consultes anònimes personalitzades sobre VIH/sida de l’entitat Sida Studi
Des de la pàgina web de l'entitat poden realitzar-se consultes a través d’un formulari i responen el
més aviat possible.
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ATENCIÓ SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA PER A JOVES
Atenció i consultes d’anticoncepció d’urgència, proves d’embaràs,
assessorament interrupció d’embaràs i ITS
− Tardes joves dels ASSIR
Assessorament i atenció per a joves fins a 24 anys.
ASSIR CAP DRASSANES – Ciutat Vella
Tarda jove: dijous, 16-19 h.
Av. Drassanes, 17-21 3a pl. – 08001
933 294 495 / 934 431 864
647 676 565

ASSIR CAP ROGER DE FLOR - Eixample Dreta
Tarda jove: dilluns, 15-19 h
c/ Roger de Flor, 194-196, 2a - 08013
934 585 980
634 277 666

ASSIR CAP DR. CARLES RIBAS - Sants Montjuïc
Tarda jove: dijous, 15-19.30 h
c/ del Foc 112, bx. - 08038
932 232 888

ASSIR CAP NUMÀNCIA - Sants Montjuïc
Tarda jove: dimarts, 15-19.30 h
c/ Numància 23, 3a - 08029
934 393 421
634 277 669
ASSIR CAP SANT RAFAEL - Horta-Guinardó
Tarda jove: dilluns, 17-19.30 h
Pg. Vall d’Hebron, 107-117 1a pl.- 08035
934 072 763
634 690 440
ASSIR CAP SANT ANDREU – Sant Andreu
Tarda jove: dimarts, 17-19.30 h
Av. Meridiana, 428, 6a - 08030
932 745 516
634 276 190

ASSIR CAP GUINARDÓ - Horta Guinardó
Tarda jove: dimecres, 17.30-19.30 h
c/ Teodor Llorente, 26 - 080041
933 489 905
ASSIR CAP RIO DE JANEIRO – Nou Barris
Tarda jove: dijous, 17-19.30
Av. Río de Janeiro, 83-91, 3a - 08016
932 769 910
634 870 493
ASSIR CAP RAMÓN TURRÓ – Sant Martí
Tarda jove: dilluns, 16-19 h
Ramón Turró, 337-339 – 08019
934 465 702 (cita)
647 676 565

− Consultes d’anticoncepció d’urgència, proves d’embaràs i derivacions per
interrupció d’embaràs - CJAS
Atenció presencial: dilluns a divendres, 11 a 19.30 h i dissabtes, 11 a 19 h
Adreça: c/ La Granja, 19
Atenció presencial a joves amb diversitats funcionals. Cal demanar cita prèvia per telèfon. També
ofereixen acompanyament a entitats sobre diversitats funcionals i sexualitats.
La resta de consultes es fan per via telemàtica.
934 151 000 (dilluns - divendres 11-19.30 h i dissabte 11-19 h)
687 748 640 (dilluns - divendres 11-19.30 h i dissabte 11-19 h)
centrejove.org
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Informació, consultes i assessorament que no requereixen presència
− Web Sexe Joves:
sexejoves.gencat.cat
Web de programació de visites per fer consultes i respon un/a professional:
ics.gencat.cat
(infografia pàg. 17)

− Programa SEXus, de l’Associació ABD – Informació i assessorament sobre
sexualitats
sexus@abd-ong.org
sexus.org
@sexus_org

− Xerrades de sexualitat per a joves en format telemàtic– ASSIR Ciutat Vella i Sant
Martí
Inscripcions: passir@parcdesalutmar.cat

− Xerrades presencials sobre afectivitat i sexualitat per joves en format presencial o
telemàtic a les escoles. ASSIR
(Relació ASSIR, pàg. 2 – 4)
−

Projecte #Conficures del CJAS
Atenció individual, a través del telèfon o amb videoconferència, a joves que se sentin controlades
o envaïdes en el seu espai a través de les xarxes socials.
687 748 640

Suport i acompanyament individual
− Suport i acompanyament individual i formació grupal - CJAS
Atenció per videoconferència per a adolescents tutelades i tutelats en CRAE i Cases d’acollida
jovestutelades@centrejove.org
Més informació.

−

Servei d’acompanyament individualitzat – Associació ENRUTA’T
Suport emocional relacionat amb la sexualitat per a joves, dones i persones LGBTI+
693 767 335 de 10 a 18 hores
info@enrutat.org
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− Servei de suport emocional – STOP SIDA
Atenció individual de suport i acompanyament emocional per a persones LGTBI amb VIH, les
seves parelles i cercle afectiu.
620 047 691
− Suport emocional, per a la promoció de la salut sexual – CREACIÓN POSITIVA
Atenció individualitzada relacionada amb les sexualitats i la promoció de la salut sexual per a
dones, homes i persones dels col·lectius LGTBI+
934 314 548
crea@crecionpositiva.org
creacionpositiva.org
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SALUT SEXUAL
Atenció de consultes de salut sexual
− ASSIR
(Relació dels ASSIR a les pàgines 2-4)
Atenció psicoafectiva i atenció sexual
*Per a consultes i atenció d’adolescents i joves, vegeu apartat pàgina 4.

− Entitat GAIS POSITIUS:
Consultes i informació es responen per telèfon, e-mail i web
932 980 642
gaispositius@gaispositius.org
gaispositius.org
Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15.30 a 19 h.
Adreça: c/ del Comte Borrell, 22 Barcelona
−

Entitat STOP SIDA:
Atenció en apps de contacte: Scruff, Wapo, Wapa, MachoBB, Grindr, Hornet, Growler, U4BEAR,
Trans4Men, KinkySafe, Instagram, Facebook, Twitter.

636 338 678
info@stopsida.org
stopsida.org
−

Entitat CREACION POSITIVA:
934 314 548
crea@crecionpositiva.org
creacionpositiva.org

Salut sexual i covid-19
− Agència de Salut Pública de Barcelona
Preguntes i respostes sobre sexe i Covid-19 durant la pandèmia i postpandèmia.

Salut sexual i drogues
− BCN Checkpoint - Projecte dels Noms-Hispanosida
Els serveis de BCN Checkpoint i BCN PrEPpoint funcionen amb total normalitat. Per a més
informació: bcncheckpoint.com
▪ Programa per a l’atenció especialitzada en ChemSex:
Informació, assessorament en reducció de danys, atenció i suport psicològic.
Adreçat a homes gais, altres homes que tenen sexe amb homes i dones transsexuals.
Cal sol·licitar cita prèvia:
933 182 056
info@hispanosida.com
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▪

Presencialment al BCN Checkpoint:
c/ Comte Borrell, 164-166
Horari: dilluns a dijous de 10.30 a 14.30 i de 16 a 20h; divendres de 10.30 a 14.30 i de 16 a
19h.
Horari d'estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h

− Chemsafe – Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
Informació sobre salut sexual i drogues adreçada a homes gais, bisexuals i altres homes que
tenen sexe amb homes. Només atenció telemàtica i si cal contacten per telèfon
chemsafe@energycontrol.org
chem-safe.org
facebook.com/energycontrol
twitter.com/EC_es

− Chemsex Support: entitat STOP SIDA
Atenció personalitzada, confidencial i gratuïta per a la gestió del consum de drogues en el sexe des
de i per a la comunitat LGTBI
chemsex@stopsida.org
chemsex.info

− Infodrogas-VIH: entitat Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH -gTt
Programa de reducció de riscos en el consum de drogues en un context d’oci i/o sexual (chemsex)
en homes gais, bisexuals i altres homes que practiquen sexe amb homes (GBHSH) amb el VIH o
en risc d’adquirir-lo.
934 582 641
667 662 551
Servei infodrogas: info@infodrogas-vih.org
infodrogas-vih.org / gtt-vih.org

Salut sexual i treballadors/ores del sexe
− Programa APROPA’T ASSIR Esquerra
CAP Numància dijous tarda c/ Numància, 23 - 08029 Barcelona
933 227 061
−

Programa ROSA per a treballadores del sexe comercial ASSIR DRASSANES Ciutat
Vella
Relació ASSIRs pàg. 2-4
Horari atenció: dimarts de 10.30-14 h.
Visites urgents sense cita a partir de les 12.45 h.
Atenció presencial i no presencial
934 431 864

− Àmbit Dona: servei adreçat a treballadores sexuals de la Fundació Àmbit Prevenció.
Només atenció telefònica/Whatsapp (salut, atenció social, derivació a serveis especialitzats,
contenció emocional i seguiment d'usuàries de l'entitat) i atenció urgent en temes de prostitució
forçada.
933 177 059 de 10 a 16 h
coordinació: m.merono@fambitprevencio.org
fambitprevencio.org

comunicació: comunicacio@fambitprevencio.org
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− Àmbit Home i Sexcohort: Fundació Àmbit Prevenció
Servei adreçat a dones trans i homes que exerceixen el treball sexual.
Atenció en temes de salut sexual i VIH.
Atenció telemàtica.
653 123 828 horari d’10 a 18 h
653 123 828 horari d’10 a 18 h
fambitprevencio.org

− Atenció a dones trans i homes que exerceixen el treball sexual: Entitat STOP SIDA
Urgències sanitàries/ Grups de suport on-line.
620 047 691 (dones trans) / 671 18 09 96 (Homes cis)
protegersex@stopsida.org
protegersex.org
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VIOLÈNCIA I ABÚS SEXUAL
Serveis d’atenció i consultes
− Telèfon Infància Respon (116 111)
Servei públic d’atenció exclusivament telefònica. Gratuït i permanent.
Funciona 24 h al dia els 365 dies l’any.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) activa els protocols
corresponents. Especial atenció casos d’abusos sexuals, ciberassetjament, violència masclista en
adolescents i assetjament a les escoles.

− Servei d’atenció permanent contra la violència masclista (900 900 120) Institut Català
de la Dona
Gratuït i permanent. Funciona 24 h al dia els 365 dies l’any.
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/

− Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)
Atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones,
infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades
per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones
de l'entorn de les víctimes.
c/ Marie Curie, 16 – 08042
932 915 910 / 932 915 920
sara@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara

Atenció presencial amb cita prèvia: dilluns – divendres, 8 – 15 h.
Atenció presencial d’urgència: dilluns – divendres, 9 – 13 h
Atenció telefònica: dilluns – divendres, 8 – 20 h

− AADAS – Associació d’assistència a dones agredides sexualment
Ofereix un servei integral, especialitzat i gratuït a persones que han patit o estant patint violència
sexual.
934 875 760
aadas.solidarias@gmail.com

− Espai Lila del CJAS: servei d’atenció a les violències a adolescents i joves.
687 748 640 (dilluns-divendres, 10-18 h).

− Projecte #Conficures del CJAS
Atenció individual -telefònica o videoconferència- a joves que se sentin controlades o envaïdes en
el seu espai a través de les xarxes.
687 748 640 (dilluns-divendres, 10-18 h).
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− Siemprevivas de la Fundació Àmbit Prevenció
Servei adreçat a les dones en situació de violència masclista /entorn masclista.
Espai online on les dones poden fer consultes personals, trobar informació, assessorament jurídic,
social i psicològic en temes de violència masclista. Les dones poden enviar preguntes sobre
aquests temes tant si son elles les que pateixen o han patit en l’actualitat algun tipus de violència,
com consultes que fan altres dones en relació a les violències del seu entorn.
Només consultes online (resposta en 1-3 dies).
936 039 846
info@siemprevivas.org
siemprevivas.org

− Espai d’acompanyament psicosocial a dones que han viscut violències sexuals de
Creación Positiva
Espai que ofereix suport individual presencial i telefónic prèvia petició de cita.
934 314 548

− PrevenSI de la Fundació IRES
Materials específics per a la prevenció de la violència sexual infantil en temps de confinament.
Recomanacions pràctiques i elements a tenir en compte tant en l’àmbit familiar com als espais
residencials on hi ha infants i adolescents.
900 440 443 (dilluns-divendres, 9-20 h)
info@prevensi.es
prevensi.es/ca

− Serveis de reforç de la gestió emocional, el suport terapèutic, les orientacions
d’autocura i la protecció en cas de violència masclista i infància de l’entitat Fundació
AROA
Valoració dels casos i derivació, si s’escau, a altres serveis. Informació bàsica sobre els serveis
excepcionals que ha disposat l’Ajuntament de Barcelona per atendre la situació d’emergència
davant el COVID i sobre les Xarxes Comunitàries que s’estan generant.
669 057 540 (dilluns-divendres, 9-20 h), segons urgència i necessitats.
Fora d’aquest horari, una terapeuta de l’equip revisa les trucades i els missatges del
contestador i, en cas d’urgència, realitza l’atenció.
Consultes generals: aroa@fundacioaroa.org
Atenció específica dones (filles i fills): dones@fundacioaroa.org
Atenció específica infància i adolescència: infancia@fundacioaroa.org

− Suport psicoterapèutic i social en línia per a qualsevol persona afectada per un abús
sexual infantil de la Fundació Vicki Bernadet
Formació en línia per a professionals que treballen amb la infància.
933 189 769
info@fbernadet.org

− Programa d’atenció a homes (SAH)
El Programa d’atenció a homes (SAH Homes) s’adreça a homes més grans de 21 anys que viuen,
treballen o estudien a la ciutat de Barcelona. La intervenció que es porta a terme parteix de la
voluntat dels homes de voler canviar i millorar les seves relacions personals per evitar l’ús de
qualsevol tipus de violència.
Horari de servei: dilluns – dijous, 9 -14 h i 15 – 20 h i divendres 9 – 15 h
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Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22 08003
933 491 610
sah@bcn.cat / sah_joves@bcn.cat (per nois de 12 a 17 anys)
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/informacio-i-atencio-alshomes/programa-datencio-homes-sah
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SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA SALUT SEXUAL
Serveis d’informació, suport i acompanyament
− ASSIR Barcelona
Atenció psicològica:
ASSIR Dreta: CAP Pare Claret
ASSIR Esquerra: CAP Manso i CAP Numància
ASSIR Muntanya - La Mina: CAP Sant Andreu i CAP Río de Janeiro
Web de programació de visites per fer consultes i respon un/a professional:

ics.gencat.cat
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− Informació, suport emocional i acompanyament social en temes relacionats amb
salut sexual i violències masclistes de l’entitat Creación Positiva.
Recurs adreçat a persones que viuen amb VIH, parelles, familiars; persones que pertanyen als
col·lectius LGTBI+; dones, homes i persones que pertanyen als col·lectius LGTBI+ en situació de
violències masclistes, dones privades de llibertat, persones amb inquietuds relacionades amb
salut sexual.
934 314 548 (dilluns-divendres, 10-14 h, i dilluns-dijous, 16-19 h)
crea@creacionpositiva.org
creacionpositiva.org

− Recursos de coordinació i suport en salut sexual i reproductiva de la Xarxa de Dones
per la Salut.
Sexualitat de les dones, contracepció i avortament, seguretat salut reproductiva: embaràs, part,
lactància i criança.
donesperlasalut@gmail.com
https://xarxadedonesperlasalut.org

− Servei d'Acompanyament a persones LGTBI amb VIH i persones que exerceixen el
treball sexual de l’Associació STOP SIDA
671 180 996
hector@stopsida.org (persones LGTBI amb VIH)
protegersex@stopsida.org (treball sexual)

− Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de l’Associació Benestar i
Desenvolupaent (ABD).
Acompanyament i suport socioeducatiu per a persones que viuen amb VIH.
Només urgències.
607 465 731 (9-18 h)
sava@abd-ong.org
abd.ong/ca/

− Servei d’acompanyament individualitzat i suport emocional relacionat amb la
sexualitat per a joves, dones i persones LGBTI+ de l’Associació Enruta’t.
693 767 335 (10 -18 h)
info@enrutat.org

− Suport i acompanyament individual i formació grupal (videoconferència) per a
adolescents tutelades i tutelats en CRAE i Cases d’acollida, del CJAS.
jovestutelades@centrejove.org
Més informació.
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EDUCACIÓ SEXUAL
Documentació i recursos pedagògics població general
− Centre de Documentació i Recursos Pedagògics (CDRP) en Salut Sexual i VIH/sida –
Entitat SIDA STUDI
Tots els serveis virtuals del CDRP, adreçats a població en general, estan operatius i poden realitzarse consultes des dels formularis del web.
sidastudi.org - salutsexual.sidastudi.org

Recursos per a professionals
− Servei d’atenció a professionals que volen dur a terme intervencions d’educació
sexual – Entitat SIDA STUDI
Tots els serveis virtuals adreçats a professionals del mon de l’educació que desenvolupin o
vulguin desenvolupar accions d’educació sexual amb infants o adolescents i joves:
▪ Zona Pedagògica (selecció de recursos)
▪ Dinàmiques per treballar l'educació sexual
▪ Servei d'assessorament personalitzat (poden realitzar-se consultes des dels formularis del
web).
932 681 484 dilluns a divendres de 10 a 14 h
sidastudi@sidastudi.org
sidastudi.org - salutsexual.sidastudi.org
−

Programa SEXus de l’Associació ABD:
Material pedagògic i educatiu per la sensibilització, disponible a la pàgina web
sexus.org

− Programa Parlem-ne, no et tallis!, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona -ASPBPrograma de salut sexual, prevenció de l’embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió
sexual. Indicat per a joves de 3r d’ESO fins a Batxillerat i cicles formatius. Desenvolupat per
professorat, educadors/ores. Formació i material per a professorat i alumnat gratuït. Informació
programes escolars.
Interessats/ades: prevencio.escola@aspb.cat

− Programa CANVIEM-HO?
El Programa CANVIEM-HO? s’ofereix des del Programa d’atenció a homes (SAH joves) s’adreça
a nois d’entre 12 i 17 anys
canviem-ho@bcn.cat
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