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Recursos Barcelona y provincia 

a. Telèfons de emergències 

- Telèfon Violència de Gènere – 016 

- Línia d'atenció contra la violència masclista - 900 900 120 

- Telèfon homofòbia, bifòbia y transfòbia - 012 

- Emergències Mèdiques – 061 

- Guàrdia Urbana – 092 

- Policia Nacional – 091 

- Tot tipus d’emergències – 112 

 

b. Serveis i recursos especialitzats 

b1. Violència sexual 

• Fundació Vicki Bernadet. Associació que ofereix assessorament social, psicològic i jurídic 
especialitzat en abús sexual infantil. Més informació: http://www.fbernadet.org/es 

• Associació Assistència dones Agredides Sexualment (Aadas). Associació que ofereix assistència 
psicològica, jurídica y acompanyament en cas d’agressió sexual. Tel. 93 487 5760 
(www.aadas.org.es/index.php/es) 

• Sexe joves. Pàgina web adreçada a joves de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya. (www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/agressio.html) 

• ASSIR Unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva de l’Institut Català de Salut (Generalitat 
de Catalunya) Atenció integral a la dona en la seva salut sexual i reproductiva. Per trobar el 
centre més a prop: 
http://158.109.129.18/centreantigona/docs/articulos/Directori%20dels%20programes%20d%2
7atenció%20a%20la%20salut%20sexual%20i%20reproductiva%20a%20Catalunya.pdf 

 

b2. Violències de gènere 

• Programa per a les Universitats Contra la violència masclista (PUC) Associació Conexus. 
Atenció a estudiants de les unversitats catalanes que es trobin en una situació de violència 
masclista (que l’estigui patint o perpetuant). Més informació: http://conexus.cat//que-fem-
atencio.php?sec=90&text=Programa_per_a_les_Universitats_Contra_la_violencia_masclista_(P
UC). Mail: atencio@conexus.cat 

• Oficina d'informació de l'Institut Català de les Dones (ICD) Ofereixen servei gratuït d’atenció 
psicològica i assessorament jurídic. S’atén amb cita prèvia que se sol·licita per telèfon. Plaça de 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio_dones/  Mail: icd@gencat.cat. 

• Servei d’Informació i atenció a les dones (SIAD) Ofereix informació, atenció i recuperació a les 
dones en situació de violència masclista i als seus fills/es. Per trobar el centre més a prop: 
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http://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio_dones/mapa_siad/ 

• Servei d'atenció i recuperació a les Dones (SARA) Ofereixen servei d’atenció social, psicològica 
i jurídica. Amb cita prèvia. En situacions d'urgència: anar directament al centre de dilluns a 
divendres de 9 a 17 h (si podeu, truqueu abans). Més informació: 
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/canal/serveis-datencio-recuperacio-i-acollida-sara 

• Serveis d'acolliment (CMAU-VM) Servei residencial d'acolliment d'urgència per a dones que 
viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles. Proporciona una atenció integral. 
Accés per derivació de: Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), el Centre d'Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Servei d'Atenció Socioeducativa de l'Agència 
ABITS (SAS).   

• Tamaia. Viure sense violència Atenció per a dones víctimes de la violència masclista , 
Sensibilització i prevenció de la violència .El primer contacte per rebre ajut es realitza trucant al: 
934 120 883. Més informació: http://www.tamaia.org/  

• Hèlia Dones Prevenció i atenció psicosocial a dones que pateixen o han patiti violència 
masclista. Més informació: http://www.heliadones.org/. Mail: helia@heliadones.org  

• Exil  Atenció mèdic-psico-social per a víctimes de violència, violació dels drets humans i tortura. 
Ofereixen atenció individual i grupal gratuita a dones que han patit violència de gènere. Més 
informació: www.centroexil.org 

• Dones juristes Equip especialitzat en la prestació d’assistència i serveis jurídics gratuits en 
l’àmbit de la violència de gènere (treballen de manera coordinada amb psicòlogues i 
treballadores socials). Més informació: http://donesjuristes.cat/serveis-juridics/ 

• Fundació Surt Disposen d'un Servei integral d’atenció, recuperació i empoderament de dones 
en situació de violència masclista i els seus fills i filles (SIARE) i  atenció terapèutica individual i 
grupal.  Més informació: http://surt.org/ 

• El Safareig  Fan atenció, prevenció i formació contra les violències masclistes. Més 
informació: http://safareig.pangea.org 

• Associació de dones Ca l'Aurèlia Tenen un projecte d'ajuda integral contra la violència de 
gènere. Més informació: calaurelia.cat/ 

• Advocades assessores Equip especialitzat en la prestació d’assistència i serveis jurídics en 
l’àmbit de la violència de gènere. Contactar per Telèfon: 93 410 76 68 o mail: 
advocadesassessores@gmail.com  

• Associació de Dones Juristes Themis Ofereixen assessorament jurídic a dones. Més informació: 
http://www.mujeresjuristasthemis.org 

• Equip d'atenció a les dones (EAD) Servei municipal d`atenció especifica a les dones que viuen 
o han viscut situacions de violencia masclista, i als seus fills i filles. Telèfon de contacte:  93 243 
37 10.   

• Fundació Ires. Atenció social, psicològica i educativa en violència de gènere. Més informació: 
http://fundacioires.org/ 
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b3. Violència a persones del col·lectiu LGTBI  

• Observatori contra l’homofòbia Atenció i assessorament a la víctima de LGTBIfòbia. 
Assessorament general i telefònic, Atenció víctimes: servei d'atenció psicològica presencial. 
Més informació: http://observatori-contra-homofobia.blogspot.com.es/p/inici.html  

• FAGC Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Aquest col·lectiu disposa d’un servei jurídic, 
ofereix assessorament en casos de violència sexual en que intervé un component homòfob. 
Més informació: http://fagc.org/news.php.  

• Programa d'atenció a persones LGTBI en situacions de violència (Associació Conexus) Atenció 
psicoterapèutica a persones LGTBI en situacions de violència, tant persones que estan patint la 
violència, com per les persones que l'estan exercint i volen treballar-la voluntàriament. 
Contacte: atencio@conexus.cat 

• Espai T’Acollida Espai emmarcat dins de Trànsit, servei de l’Institut Català de la Salut per la 
Promoció de la salut per a persones Trans. Per poder compartir dubtes relacionades amb el fet 
d’identificar-se i sentir-se com a persona trans. transitub@gmail.com  

• ACORD Assessorament, Counselling , Orientació i Recursos per a Dones LTB. Més informació: 
www.acordlgtb.org  

• ACATHI. Associació Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrant Té com a objectiu central tenir un espai que ens permeti acollir i atendre als 
immigrants LGTB i brindar-los suport psicològic i orientació, entre altres. Més informació: 
http://www.acathi.org 

• Institut d’Estudis de Sexualitat i de la Parella Entitat que ofereix diversos tipus de serveis: 
clínics, educatius, i de suport a altres professionals, relacionats amb el món de la sexualitat i la 
parella. Dificultats per assumir la pròpia orientació sexual. Homes i dones homosexuals que 
viuen situacions de rebuig per la homofòbia. Més informació: http://www.iesp.cat/ 

 

c. Per presentar denúncia 

• Inspecció de Treball de Barcelona Garanteix l'assoliment dels objectius assignats a la Inspecció 
de Treball.  Recurs per presentar denúncia d'abusos laborals (Inclou les comarques del Garraf, 
l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el 
Maresme, el Baix Llobregat i el Barcelonès). Més informació: 
http://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/atencio_ciutadana/denunciar/ 

• Guàrdia Urbana (Ajuntament de Barcelona) Tenen seu a tots els districtes de Barcelona. Per 
trobar el centre més a prop: http://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ca/estem.html   

• Guàrdia Urbana (Ajuntament de Cerdanyola del Vallès).Més informació: 
http://educa.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/ser
veis_municipals/Seguretat_ciutadana/ambits_actuacio/Policia_Local/Policia_Local.html 

• http://interior.gencat.cat/ca/serveis/localitzador_de_comissaries/seguretat_ciutadana/ 

• Mossos d’Esquadra (Grup d’Atenció a la Víctima-GAV)  Actuació policial per denúncia de la 
víctima, familiars o coneguts. Assistència a la víctima posterior a la denúncia i seguiment. 
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Aquests grups es coordinen amb el Grup Regional d`Atenció a la Víctima (GRAV-URPAC). Totes 
les comisaries: 
http://interior.gencat.cat/ca/serveis/localitzador_de_comissaries/seguretat_ciutadana/ 

• Grup regional d'atenció a la víctima (GRAV) mail: itpg31181@gencat.net 

• Jutjat de Guàrdia violencia sobre la dona Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici I)   08075 
Barcelona Tel. 935548643.  

• Jutjat de violencia sobre la dona. Per trobar el més a prop: 
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/seus_i_directoris/index.ht
ml 

• Oficines d’atenció al ciutadà (OAC) a totes les comissaries dels Mossos d’Esquadra (24 h.) (per 
denunciar fets homòfobs) 

• Área LGBTI de la Generalitat (per denunciar fets homòfobs) arealgbt.tsf@gencat.cat. Més 
informació:https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=9&re
qCode=newCqs&topicLevel2.id=17563&topicLevel3.id=23809  

 

d. Emergències sanitàries 

• Hospital Clínic de Barcelona. Centre hospitalari de referència en qüestió de violències sexuals a 
Catalunya. C/ Villarroel, 170. 08036 Barcelona 
Telèfon: 93 227 54 00 Extensió: 2137 

• Hospital Sant Joan de Déu. Unitat d’Agressions Sexuals Atenció a persones menors 
d’edat agredides sexualment. Ctra. D’Esplugues, s/n – 08034 Barcelona Telèfon: 93 280 40 00. 

• Hospital Parc Taulí 08208 Sabadell. Teléfon: 937 23 10 10 

• Hospital de Terrassa Carr. Torrebonica, S/N. Telefon: 937 31 00 07 

 

e. Unitats especialitzades en qüestions de gènere en les universitats catalanes 

• UB Unitat d’Igualtat Baldiri Reixac, 2, 08028 Barcelona. Tel. +34 93 4031382. Mail: 
igualtat@ub.edu. web: http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html . Llistat de las 
Comissions d’Igualtat de cada facultat: 
http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/comissions/comissions.html 

• UPF Igualtat/ Àmbit de Responsabilitat Social - UCPI : Edifici Mercè - Plaça de la Mercè, 10-12, 
08002 Barcelona. Tel.: 93 542 21 82, mail igualtat@upf.edu. Página web 
https://www.upf.edu/upfigualtat/ 

• UAB  

- Observatori per a la Igualtat de la UAB: L'Àgora (Edifici R), Despatx R/129 (08193) Bellaterra.  
Tel.: +34 93 581 29 29, Mail: observatori.igualtat@uab.cat. Página web: 
http://www.uab.cat/web/l-observatori/violencia-per-rao-de-genere-1345685900703.html 

- Centre Joan Rivière en Psicologia i Gènere - Serveis d’acollida i atenció psicològica en 
violències de gènere: Despatx B5-020, Departament de Psicologia Social, Edifici B - Facultat de 
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Psicologia, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra). Tel.: 935811980- Horari 
d’atenció: de dll-dv de 10-14h. Página web: 
http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/serveis-d’acollida-i-atenció-psicològica-en-
violències-de-gènere 

 

f. Altres recursos d’interès 

• SINVER L’associació Universitària Sin Vergüenza és una associació de joves estudiants lesbianes, 
gais, bisexuals, trans (LGBT) busquen la inserció del seu col·lectiu en la comunitat universitària i 
en la societat en general. Contacte: acollida@sinver.org  https://www.sinver.org/ 

• Generem Associació integrada per personas Trans que té per objectiu donar a conèixe les 
diferents identitats i expresions de gènere. Més informació:  https://generem.org/  

• Espai Trans Espai de trobada per a persones trans i intersex i també pel seu a Barcelona ciutat. 
Ofereixen informació, assesorament, orientació, suport emocional. Més informació: 
http://espaitrans.org/ 

• CJAS. Centre Jove d’anticoncepció i sexualitat. Atenció i acompanyament a joves fins als 30 
anys i a les seves famílies en relació a la promoció de la salut psicoafectiva i sexual. Més 
información: http://www.centrejove.org/info_cjas/cjas_consulta_online.html  o al mail 
correu@centrejove.org. 

• Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Per a manifestar el rebuig social davant el 
tractament discriminatori envers les dones als mitjans de comunicación i la publicitat. Contacte 
a través del correu electrònic: observatorioimagen@inmujer.es , telèfon: 900 19 10 10 o correu 
postal: C/ Condesa de Venadito, 34. 28027-Madrid. 

• Consejo Superior de Deportes (disposen d’un protocol marc per la prevenció, detecció i 
actuació davant l’assetjament i l’abús sexual):  delegado.proteccion@csd.gob.es 

• Homes Igualitaris de Catalunya. Servei psicojurídic per a homes en conflicte. 
https://homesigualitaris.wordpress.com/  

• Servei d'atenció a homes (SAH) Assessorament i tractament dirigit a homes que exerceixen o 
han exercit violència vers la parella i volen canviar la seva manera de relacionar-se, allunyant-se 
de les conductes violentes. Accés directe i voluntari.  

• Punt de informació i atenció a les Dones (PIADS) Serveis municipals de proximitat que 
ofereixen informació, atenció i assessorament en tots aquells temes d'interès per a les dones i 
també possibiliten l'accés a diferents recursos de la ciutat. N'hi ha un a cada districte. Accés 
presencial, telefònic, electrònic i per derivació d'altres professionals. Per trobar el més a prop: 
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/es/canal/informacio-piads 

• Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ofereix un servei d´atenció 
psicosocial permanent, que atén qualsevol situació d´urgència i d´emergència social a la ciutat, 
durant les 24 hores dels dia, els 365 dies de l´any. Més informació: 
http://guia.barcelona.cat/es/detall/central-d-urgencies-i-emergencies-socials-de-
barcelona_92086031399.html  

• Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Barcelona (OAVD) ofereix atenció, suport i 
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assessorament a les persones perjudicades per un delicte. Punt de coordinació de les ordres de 
protección de les víctimes de violència domèstica que adopten els òrgans judicials en Catalunya. 
Més informació: 
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_
d_atencio_a_la_vi 

• Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) El seu objectiu és impulsar, 
fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la salut 
sexual i reproductiva. Més informació: http://apfcib.org/  

• Associació Creación Positiva Especialitzades en atenció a persones que vieun amb VIH. Més 
informació: creacionpositiva.org/  

• Cúrcuma Disposen d'un programa de rpevenció de violències de gènere i acompanyament 
terapèutic amb perspectiva feminista i  associació. Més informació: 
https://asscurcuma.wordpress.com/ 

• Filal'agulla L'objectiu és generar i acompanyar processos de presa de consciència que 
contribueixin a la transformació personal i col·lectiva. Ofereixen teràpia individual amb 
perspectiva de gènere. Més informació: http://www.filalagulla.org 
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