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Recursos Tarragona 
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. 
Carrer Taquígraf Martí 30-32, 08028 Barcelona. Tel. 93 318 97 69 www.fbernadet.org 

• 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. 
 ASSIR Reus - Camí de Riudoms, 53-55, CP 43202 Telèfon: 977 778 507 
 ASSIR Tarragona, c/ Jaume I, 29, CP 43005. Telèfon: 977 920 400 

 

b2. Violències de gènere 
Tarragona: 

• 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. 
Carrer de Sant Francesc, 3 43003 Tarragona. Tel.: 977241304. 
Web: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio_dones/ icd.tarragona@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. 
Plaça de la Font, 1, 43003. Es necessària la cita prèvia. Tel.: 977 296279 siad@tarragona.cat,  
Tots els SIADS de Tarragona http://dones.gencat.cat/ca/ambits/atencio_dones/mapa_siad/  

• Servei d'Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) del Tarragonès. Ofereix atenció 
integral i recursos en el procés de recuperació de dones que han patit o pateixen violència 
masclista i als seus fills/es. 
Carrer Cristòfor Colom, 28, 1r 43001 Tarragona. Tel: 977920406 sieta.bsf@gencat.cat. 
https://www.fsyc.org/proyectos/centre-de-intervencio-especialitzada-cie/?lang=ca  
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• Equip d’Atenció a la Dona. Ofereixen servei d’atenció social, psicològica i jurídica. Amb cita 
prèvia. Centre Cívic de Torreforta Plaça Tarragonès, s/n Tel. 977 550 229/235. 
usif@tarragona.cat https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/que-es-la-
usif  

• Servei  d'Emergències Socials – SEST. Dóna suport i assessorament social i legal i gestiona 
l’allotjament d’urgència en cas de necessitat. Carrer Prat de la Riba, 37 Tarragona. Tel. 977 241 
304 
 
Reus: 
Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) de Reus, Plaça de la Patacada, 9 43201 Reus.  
Tel: 977010672 siad@reus.cat. 

   
b3. Violència a persones del col·lectiu LGTBI  

• Tarragona entén.  
C/ Pons d’Icart, s/n (Hotel d’Entitats de Tarragona) 6ª Planta del Parking “La Pedrera”, Despatx 
15 43004 Tarragona Tel. 977 252 432 

• H2O Col·lectiu Gai, lesbià, bisexual i transsexual del Camp de Tarragona. Fan activitats de 
sensibilització per fomentar la visibilitat de les persones GLBT  
Carrer de Martí Napolità, 7 43201 Reus, Tel. 645 312 712. info@h2oweb.org 
http://www.h2oweb.org/ 

• Observatori contra l’homofòbia 
Atenció i assessorament a la víctima de LGTBIfòbia. Servei d'atenció psicològica presencial. 
Oficina denúncies dv 16:00 a 19:00 presencial. C/Verdi 88 local 08012.Barcelona. Tel. 93 217 26 
69. och.observatori@gmail.com http://observatori-contra-
homofobia.blogspot.com.es/p/inici.html  

• FAGC (Tarragona) 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. Apdo. de Correos 1117, 43080 Tarragona, 
fagc@pangea.org, http://fagc.org/news.php Seu Barcelona C/ Verdi 88 08012 Barcelona. Tel. 
932 172 669 

 

c. Per presentar denúncia 
• Inspecció de Treball de Tarragona. Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, 20, 43005 Tarragona. 

Tel.: 977 23 37 14 (només abusos laborals) 

• Jutjat de Guàrdia - Palau de Justícia:  Av. Lluis Companys, 10. Tel. 977 920 310. 

• Guàrdia Urbana (Unitat d’Atenció a la Víctima-UAV) 
Agents especialitzades que donen resposta i protecció immediata les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any. Assessorament i recolzament per tramitar la denúncia a qualsevol víctima de 
maltractament. Carrer Arquebisbe Pont i Gol, 8. 
Guàrdia Urbana. Prat de la Riba, 37 Tel.: 977 240 345. Tel. de emergències: 092 
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• 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 per part del (GAV) 
Carrer Doctor Mallafrè, 7. Tel. 977 922 970 - 977 922 974 
Mossos d’Esquadra. Frederic Escofet, s/n (Polígon les Gavarres) Doctor Lluís Mallafré, 7. 
Telèfon: 977 635 300, extensió: 68267. Tel. de emergències: 112 

• Policía Nacional. Plaça Orleans, s/n Tel.: 977 249 884. 

• Jutjat de Violència sobre la Dona n. 1. Palau de Justícia Av. Lluís Companys, 10 
43005 Tarragona. Tel. 977 920 310  

• Jutjat Violència sobre la Dona. C/ Francesc Riera, 13. 43700 El Vendrell. Tel.: 977 92 49 00 

• Per denunciar fets homòfobs: 
Presencialment a les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que hi ha a totes les comissaries dels 
Mossos d’Esquadra (24 hores al dia), a l’àrea LGBTI de la Generalitat arealgbt.tsf@gencat.cat  o 
93 551 77 17 o al 112. Telemàticament: 
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=9&reqCode=new
Cqs&topicLevel2.id=17563&topicLevel3.id=23809  
 

d. Emergències sanitàries 

• Hospital Joan XXIII Dr. Mallafré i Guasch, s/n, Tel. 977 295 800/ 977 295 881 

• Hospital Sta. Tecla-Urgències Rambla Vella, 14 Tel. 977 25 99 14/ 977 259900 
 

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

• Referents del Protocol d’actuació en cas de possible assetjament:  
Albert Bordons de Porrata-Doria: albert.bordons@urv.cat 
Mª Helena Fraga González: helena.fraga@urv.cat 
Samuel Garcia Mega: samuel.garcia@urv.cat 
Laura Roman Martín: laura.roman@urv.cat  

• Observatori d’Igualtat. Campus Catalunya. Edifici D2, despatx 4.30. Avinguda Catalunya, 35. 
43002, Tarragona. Horari de dl-dv de 8:30-14:00h. Tel. 977 25 61 93. 
observatori.igualtat@urv.cat.  

• Unitat d’atenció psicològica. Servei no especialitzat destinat únicament a l’estudiantat. 
 Campus Catalunya, 35 - 43002 Tarragona, Edifici D2, Despatx núm. 4.3. Contacte: 
atenciopsicologica@urv.cat   Horari: dj de 16-19 h. 

• Sindicats 

- Secció Sindical de CCOO-URV:  Fac. de Ciències de l’Educació i Psicologia. Edifici Ventura 
Gassol, baixos.Campus Sescelades. Tel.: 977 55 97 75, mail: ssccoo@urv.cat. 

- Secció Sindical Ugt Urv: Fac. de Ciències de l’Educació i Psicologia. Edifici Ventura Gassol, 
baixos.Campus Sescelades. mail: ugturv@gmail.com 
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 f. Altres recursos de 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. generem.cat@gmail.com 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. Centre de Cultura de Donnes La 
Bonne, ubicat al carrer Sant Pere més baix, num. 7, a la segona planta. (Convoquen trobada 1 
cop al mes de 19-21hs) info@espaitrans.org 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. C/ La Granja, 19 Bxs. 08024 Barcelona. Tel 93 415 10 00. 
Consulta online al web 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 (tienen un protocolo marco para la prevención, detección y 
actuación frente al acoso y abuso sexual):  delegado.proteccion@csd.gob.es 

 

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