Recursos VIC
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. En CAP
Cerdanyola-Ripollet. Ctra. Nacional 150 cantonada amb c. Tarragona, s/n 08291 Ripollet,
telèfon: 93 594 21 99.

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). Avda. Diagonal 440 4t 1a (08037-Barcelona) Tel.:
932 171 646 atencio@conexus.cat http://conexus.cat//que-fematencio.php?sec=90&text=Programa_per_a_les_Universitats_Contra_la_violencia_masclista_(P
UC)

•

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
Pere
Coromines,
1
08001
Barcelona.
Tel.: 93
495
16
00.
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. Carrer Llotja, 1, 2n (Edifici del Sucre)
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08500 Vic Telf: 93 702 72 84 / 650 540 732 vicdones-siadosona@vic.cat Tots els SIADS d’Osona
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 Milà i Fontanals, 1, baixos 08700 Igualada Telèfon:
938048265 Correu electrònic: siecc.bsf@gencat.cat. Horari de dl-dv 9:30h a 19:30h. Web:
http://www.igualada.cat/ca/regidories/accio-social-i-promocio-personal/igualtat-degenere/atencio-a-les-dones/sie-servei-dintervencio-especialitzada-en-violencia-masclista

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. Oficina denúncies dv 16:00 a 19:00 presencial.
Adreça. C/Verdi 88. local. 08012.Barcelona. TLF. 93 217 26 69. och.observatori@gmail.com.
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, fagc@pangea.org, http://fagc.org/news.php. C/ Verdi
88. 08012 Barcelona. Tel. : 932 172 669

•

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.
Avda. Diagonal 440 4t 1a Barcelona Tel.: 932 171 646 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

c. Per presentar denúncia
•

Inspecció de Treball de Tarragona (només abusos laborals) Travessera de Gràcia, 303-311
08025 Barcelona 93 624 75 00

•

Jutjat de Guàrdia - Doct.Junyent, 4 cant. Bisbe Morgades 08500 Vic 938834552

•

Guàrdia Urbana Carrer Era d’En Sellés número 10 Vic 938850000

•

Mossos d’Esquadra (Grup d’Atenció a la Víctima-GAV) Carrer de l'Era d'en Sellés, 5 08500 Vic
Tel. 112 / 93 881 57 00

•

Policía Nacional. Carrer del Bisbe Morgades, 4, 08500 Vic

•

Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 (VIDO) de violència sobre la Dona n. 1. Doct.Junyent,
4 cant. Bisbe Morgades 08500 Vic 938834552

•

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

denunciar fets homòfobs)
A l’àrea LGBTI de la Generalitat (per denunciar fets homòfobs)
arealgbt.tsf@gencat.cat o 93 551 77 17 o al 112. Per a més informació: 977 24 87 44
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=9&reqCode=new
Cqs&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 General de Vic. Carrer de Francesc Pla el Vigatà, 1, 08500 Vic, Barcelona Telèfon:
938 89 11 11

e. Unitats especialitzades en qüestions de gènere en les universitats catalanes
U-Vic
Unitat d'Igualtat: Masia del Campus Torre dels Frares. Tel. 93 886 12 22 (extensió 8175).
Mail: unitat.igualtat@uvic.cat. Página web: https://www.uvic.cat/uhub/serveis/unitat-igualtat
• Sindicats Secció Sindical de CCOO-UVic-UCC.
• Consell d’estudiants consell.estudiants@uvic.cat

f. Altres recursos d’interès
•

TALCOMSOM
Associació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB). Fan activitats lúdiques així com de
sensibilització i reivindicació dels drets de les persones LGTBI 660.863.888 (de 19h a 22h)
info@talcomsom.org http://www.talcomsom.org/

•

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
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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 (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/
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