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Serveis d’atenció a les dones

Què és

• Promoció de l’accés a les dones nouvingudes als punts d’informació i
atenció a les dones (PIAD).

• Els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) són serveis de proximitat
que ofereixen informació, atenció i assessorament en tots els temes
d’interès per a les dones i que possibiliten l’accés a diferents recursos de la
ciutat de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre altres. Entre
moltes altres funcions, coneixen els serveis i recursos necessaris en cada
moment i acompanyen les demandes i els processos viscuts per les dones
que s’hi adrecen:
- Atenció personalitzada i grupal. Derivació i acompanyament, si s’escau,

als serveis públics o associacions pertinents.
- Informació i orientació sobre recursos laborals, formatius i personals i

sobre aspectes relacionats amb la legislació, la discriminació laboral o
salarial i la violència de gènere.

- Participació en espais de trobada, relació i lleure.
- Informació i assessorament sobre associacionisme femení.
- Assessorament jurídic gratuït un cop per setmana.

• L’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) atén les dones que viuen processos de
de violència de gènere en l’àmbit de la parella. Ofereix atenció jurídica,
social i psicològica, a més de recursos d’estada limitada i acollida
d’urgències en cas que sigui necessari.

A qui està adreçat

• A dones, ja siguin nouvingudes o no, independentment de la seva situació
legal de residència.

Com es realitza

• Per accedir als punts d’informació i atenció a les dones: qualsevol dona que
necessiti algun tipus d’assessorament pot adreçar-s’hi directament. El PIAD
proporciona una atenció personalitzada.

• Per accedir a l’Equip d’Atenció a les Dones: les dones hi poden accedir
directament, o bé derivades des de l’atenció primària o des de qualsevol
entitat membre del Circuit BCN contra la Violència de Gènere (xarxes
sanitària, judicial, policial o social).
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On es pot realitzar

Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD)

• PIAD Les Corts. Dolors Masferrer, 33-35. Telèfon: 93 291 64 91

• PIAD Horta-Guinardó. Pl. Santes Creus, 8. Telèfon: 93 420 00 08

• PIAD Nou Barris. Marie Curie, 20, 1a. Telèfon: 93 291 68 57

• PIAD Eixample. Mallorca, 425-433. Telèfon: 93 256 28 19

• PIAD Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 6. Telèfon: 93 291 43 30

• PIAD Sant Martí. Pallars, 277, 3a. Telèfon: 93 307 72 60

• PIAD Sants-Montjuïc. Pl. Sortidor, 12. Telèfon: 93 443 43 11

• PIAD Ciutat Vella. Erasme Janer, 8. Telèfon: 93 442 54 05

• PIAD Sarrià-Sant Gervasi. Pl. Consell de la Vila, 7. Telèfon: 93 291 43 10

• PIAD Sant Andreu. Foradada, 36. Telèfon: 93 345 70 16

Equip d’Atenció a les Dones

Garcilaso, 23-27
Telèfon: 93 243 37 10
Horari d’atenció al públic: de 10 a 18 h, de dilluns a divendres
Les situacions d’urgència fora d’aquest horari s’atenen a l’Oficina Permanent
(OPAS) i al Centre Municipal d’Atenció a les Urgències Socials (CMAUS)

www.bcn.cat/dones

En aquesta pàgina web es pot consultar qualsevol informació sobre l’àmbit dels
serveis a les dones de la ciutat.

Quina documentació cal presentar

• No cal presentar cap documentació específica.

• Els PIAD estan oberts a totes les persones nouvingudes, sigui quina sigui la
situació legal de residència.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda 
del web www.bcn.cat/dones.


