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Serveis municipals
per a les dones
La Regidoria de Feminismes i LGTBI s’encarrega
de promoure la defensa dels drets i de les
condicions de vida de les dones de Barcelona.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona
compta amb una xarxa de serveis i recursos
d’informació, assessorament i atenció que tenen
per finalitat la promoció personal i social de
les dones i la lluita contra qualsevol forma de
discriminació i violència masclista.

PIAD

Punts d’Informació
i Atenció a les Dones

Serveis municipals de proximitat
que ofereixen informació i atenció
en tots aquells temes que interessen
i preocupen les dones.
Possibiliten l’accés a diferents
recursos de la ciutat, de tipus
laboral, associatiu, cultural i
educatiu, entre d’altres.
També ofereixen assessorament
jurídic i psicològic gratuïts.
Horaris d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 12 h
Dimarts i dijous de 16 a 19 h
PIAD CIUTAT VELLA
Carrer Nou de la Rambla, 45
Tel. 93 256 49 51
PIAD EIXAMPLE
Carrer Mallorca, 219, 3r pis
Tel. 93 256 28 19
PIAD SANTS-MONTJUÏC
Pas de Fructuós Gelabert, 2
Tel. 93 291 87 31
PIAD LES CORTS
Plaça Comas, 18
Tel. 93 291 64 91

PIAD SARRIÀ-SANT GERVASI
Pl. Consell de la Vila, 7
Tel. 93 200 26 02
PIAD GRÀCIA
Plaça de la Vila de Gràcia, 2
Tel. 93 291 43 30
PIAD HORTA-GUINARDÓ
Carrer Arenys, 75
Tel. 93 420 00 08
PIAD NOU BARRIS
Plaça Major de Nou Barris, 1
Tel. 93 291 68 67
PIAD NOU BARRIS ZONA NORD
Carrer de Vallcivera, 14
Tel. 93 359 12 51
Dijous de 9 a 14 h
PIAD SANT ANDREU
Carrer Foradada, 36
Tel. 93 345 70 16
PIAD SANT MARTÍ
Gran Via de les Corts Catalanes,
837, 2a planta
Tel. 93 307 72 60
Telèfon d’urgències gratuït

900 900 120

Contra la violència

masclista

Atenció 24 h

SARA
Servei d’Atenció,
Recuperació i Acollida

Serveis municipals
per a les dones
La Regidoria de Feminismes i LGTBI s’encarrega
de promoure la defensa dels drets i de les
condicions de vida de les dones de Barcelona.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona
compta amb una xarxa de serveis i recursos
d’informació, assessorament i atenció que tenen
per finalitat la promoció personal i social de
les dones i la lluita contra qualsevol forma de
discriminació i violència masclista.

Servei municipal d’atenció integral
adreçat a dones, infants i adolescents
en situació de violència masclista,
i a persones del seu entorn pròxim
directament afectades.
El SARA ofereix:
• Informació i assessorament.
• Tractament psicològic.
• Assessorament legal.
• Accés als recursos de protecció
específics.
• Servei d’inserció laboral.
• Assessorament a professionals.

A qui s’adreça:
• Dones, independentment de la
seva orientació sexual, infants i
adolescents de la ciutat.
• Adolescents víctimes de relacions
afectivosexuals abusives, actes
d’homofòbia o lesbofòbia.
• Persones de l’entorn proper de les
persones que han patit situacions
de violència masclista.
Horaris d’atenció al públic:
Cita prèvia: truqueu de dilluns a
divendres de 9 a 18 h
Si tens de 12 a 17 anys, truca al
932 915 959 o escriu-nos a
sara.jove@bcn.cat
Urgències: si no podeu trucar abans,
veniu de dilluns a divendres no festius
de 9 a 17 h.

SAS

SAH

Servei d’Atenció
Socioeducativa de l’Agència
ABITS per al Treball Sexual

Servei d’Atenció
a Homes per a la promoció
de relacions no violentes

Servei municipal d’atenció integral
per a dones que exerceixen treball
sexual i per a víctimes d’explotació
sexual. Ofereix orientació social,
sanitària, laboral i/o jurídica i
atenció psicològica.

Servei municipal que ofereix informació, assessorament i atenció als
homes que volen aconseguir relacions sentimentals construïdes des
de la no-violència, el respecte i la
igualtat.

Horaris d’atenció al públic:
Per consultes i demanar visita,
podeu trucar el telèfon 932 564 456
de dilluns a divendres de 9 a 19 h.
Telèfon gratuït (d’ús exclusiu per les
usuàries) 900 722 200, de dilluns a
divendres de 9 a 19 h.
S’ofereix atenció sense cita prèvia els
dijous d’11 a 15 h.

Horaris d’atenció al públic:
Matí
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda
De dilluns a dijous de 15 a 20 h

Carrer Marie Curie, 16
Tel. 932 915 910
sara@bcn.cat

Carrer València, 344, entresòl
Tel. 93 256 44 56
sas@bcn.cat

Transports:
Llucmajor (L4).
47, 71, 73, 76, 122, B19 i N6.

Transports:
Verdaguer (L4, L5), Tetuan (L2)
i Girona (L4)
6, 19, 33, 34, 50, 51, B24 i H10

Fora de l’horari d’atenció del SARA i del SAS us podeu adreçar al Centre d’Urgències i Emergències
Socials de Barcelona (CUESB) (C/ Llacuna, 25). O podeu trucar al telèfon gratuït 900 703 030.

Carrer Garcilaso, 23-27
Tel. 93 349 16 10
Transports:
La Sagrera (L1, L5, L9, L10)
62, 96, 126 i H8

CIRD

Centre per a la Igualtat
i Recursos per a les Dones

Servei municipal que té com a
principal funció donar suport i
promoure l’equitat de gènere en els
projectes, programes i actuacions
de l’organització municipal i de les
entitats públiques i privades
de la ciutat.

Horaris d’atenció al públic:
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
d’11 a 13 h
Dimarts de 15.30 a 19.30 h
Fora d’aquest horari, cal demanar
cita amb antelació.

El CIRD ofereix:
• Informació, suport i assessorament
tècnic especialitzat.
• Accions i recursos de formació i
sensibilització.
• Difusió d’informació en matèria de
dones, gènere i igualtat.

Carrer Camèlies, 36-38
Tel. 93 285 03 57
cird@bcn.cat
barcelona.cat/dones
Transports:
Alfons X o Joanic (Línia 4)
i Lesseps (Línia 3).
24, 32, 39, 55, 92, 116, H6 i V21.

barcelona.cat/dones

