
CENTRE DE SERVEIS 
SOCIALS 

BAIX GUINARDÓ -  
CAN BARÓ 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 



 
 
 
QUÈ FEM EN UN CENTRE DE SERVEIS SOCIALS?  
 
És un espai públic on els ciutadans poden venir a demanar informació, 
orientació, assessorament o  a fer tràmits. En alguns casos, podem 
acompanyar a la persona i /o família durant un temps per ajudar a 
resoldre la seva situació /problema. 



QUINS PROFESSIONALS TREBALLEN AL CSS BAIX 
GUINARDÓ – CAN BARÓ? 

Comptem amb un equip de 14 professionals de diferents 
disciplines:  

ADMINISTRATIUS, TREBALLADORES SOCIALS, EDUCADORES 
SOCIALS, PSICÒLOGA I ADVOCAT.  



2 ADMINISTRATIUS:  
El Miguel Ángel i l’Anastasia 

Ells treballen de cara al públic i són els primers que us trobareu quan 
vingueu.  
• Fan tasques administratives de treball intern. 
• Informen d’alguns tràmits.  
• Atenen a les persones que arriben, indicant què han de fer per ser 

atesos. 
• Donen cita per les diferents professionals. 
 



8 TREBALLADORES SOCIALS: La Neus, la Núria, 
l’Elena, la Montse, la Marisa, l’Alba, la Bea i la 

Marta.  

• Les seves tasques son molt diverses; informen, orienten, assessoren i 
us poden ajudar a fer alguns tràmits.  

 
• Però sobretot, acompanyen situacions per ajudar a millorar-les si les 

persones o famílies ho necessiten.  



2 EDUCADORES SOCIALS: la Sílvia i la Sara 

• Fan les mateixes tasques que fan les treballadores socials i 
treballen sobretot amb infants i adolescents. Fan una tasca 

Educativa.  



1 EDUCADOR I UNA EDUCADORA DE CARRER:  
La Núria i el Jordi 

 
• Fan una tasca de detecció de joves que estan a les places i parcs del 

barri, per tal de vincular-los a projectes que ells mateixos porten amb 
la intenció de promoure activitats de lleure més saludables 

• Detecten actuacions o situacions de possible risc.  



1 PSICÒLOGA: La Carolina 

• Dona suport als altres professionals del centre en el decurs 
de la seva feina per assessorar casos.  

• Atén a les persones que poden necessitar un suport 
psicològic durant un temps.  



1 ADVOCAT: El Xavier. 

• La seva funció és informar i assessorar, tant a la ciutadania, 
com a la resta de professionals del centre.  



ON SOM? 
 

ENS TROBAREU AL C/LEPANT, 387 
Dins del Parc del Baix Guinardó  
(antic parc Prínceps de Girona) 

TELÈFON CENTRALETA: 936197311 
 

INFORMAR-VOS QUE SI NO US PODEU DESPLAÇAR, PODEM 
DESPLA ÇAR-NOS NOSALTRES AL DOMICILI.  



Estem oberts tots els matins, menys dijous, que obrim per la tarda.  
 

MOLTES GRÀCIES!!! 
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