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Serveis d’atenció a homes que exerceixen violència masclista en l’àmbit de la parella 

A Catalunya, com a la resta d’Espanya, existeixen tres tipus de serveis o programes d’atenció a homes que exerceixen violència 
masclista: 

1. Dins de les institucions penitenciàries (presons), per a interns condemnats per violència de gènere, 
2. Com a mesures penals alternatives (MPA), a Catalunya el PFVIDO, per a homes condemnats per violència de gènere i amb 

suspensió de la pena privativa de llibertat amb la condició de participar en el programa, 
3. Per a homes que acudeixen voluntàriament / sense ordre judicial. 

 
Només al tercer tipus de programes es poden derivar homes des d’altres serveis o hi poden acudir per iniciativa pròpia. Son serveis 
que ofereixen informació, assessorament i atenció a homes agressors que acudeixen voluntàriament i sense ordre judicial. A 
Catalunya existeixen actualment els següents programes d’aquest tipus: 
 

Nom del Servei Entitat i adreça Dades contacte Tipus de Servei Breu descripció Més informació 

Servei d’Atenció a 
Homes per a la 
promoció de 
relacions no 
violentes (SAH) 

 

PLURAL centre de 
masculinitats 
Ajuntament de 
Barcelona. 
Avinguda del Marquès 
de l’Argentera, 22 
08003 Barcelona 

Tel.: 93.349.16.10 

e-mail: 
plural@bcn.cat 

Servei públic i gratuït 

Dirigit a: Homes  
majors de 18 anys 
que viuen o treballen 
a Barcelona 

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. 

Web: 
http://ajuntament.b
arcelona.cat/dones/c
a/canal/serveis-
datencio-homes-sah 

Catàleg informatiu: 
https://ajuntament.b
arcelona.cat/dones/si
tes/default/files/doc
uments/sah_cataleg_.
pdf 

SAH Joves 

 

PLURAL centre de 
masculinitats 
Ajuntament de 
Barcelona. 
Avinguda del Marquès 
de l’Argentera, 22 
08003 Barcelona 

Tel. 93.349.16.10 

e-mail 
sah_joves@bcn.cat 

Servei públic i gratuït 

Dirigit a: joves de 12 
a 17 anys que 
visquin, estudiïn o 
treballin a Barcelona 

El SAH és un servei gratuït 
de l'Ajuntament de 
Barcelona dirigit a 
persones que volen viure 
les seves relacions 
afectives de manera 
positiva, saludable i lliure 
de violències 

Web: 
http://ajuntament.b
arcelona.cat/dones/c
a/canal/sah-jove 
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Nom del Servei Entitat i adreça Dades contacte Tipus de Servei Breu descripció Més informació 

Unitat de 
psicoteràpia 
familiar i de 
gènere 

Institut d’Assistència 
Sanitària, Parc 
Hospitalari Martí i 
Julià 

c/ Dr. Castany, s/n, 
17190 Salt 

Tel.: 675.782.479 Servei públic i gratuït 

Dirigit a: Qualsevol 
persona que 
voluntàriament 
vulgui que l’ajudin 
per superar els 
comportaments 
d’abús cap a 
qualsevol membre de 
la seva família. No es 
necessari que en 
l'actualitat estigui 
convivint amb la 
parella. 

Ofereix atenció a persones 
que degut a les seves 
dificultats per relacionar-se 
amb el seu entorn afectiu, 
manifesten conductes de 
abús amb les persones que 
els envolten. 

Web: 
http://www.ias.ca
t/ca/contingut/sal
utmental/506 

Programa 
d’Atenció Integral 
contra la violència 
de gènere - Homes 
(PAI-H) 

Associació Conexus 

c/ Consell de Cent 
419, 3r 2a, 08009 
Barcelona 

Tel. 93.217.16.46  

e-mail: 
atencio@conexus.cat 

Servei privat 
(subvencionat), amb 
un co-pagament de 
20€/sessió pels 
homes que tenen 
prous recursos 
econòmics 

Dirigit a: Homes 
majors de 18 anys 

El programa va destinat a 
homes que exerceixen o han 
exercit algun tipus de 
violència vers les seves 
parelles o els seus fills i 
filles, i que la vulguin 
aturar-la de forma 
voluntària 

Web:  
https://conexus.ca
t/atencio/program
a-datencio-a-
homes-que-
exerceixen-
violencia-
masclista-pai/ 

Programa 
d’Atenció i 
Reinserció per a 
Homes (ARHOM) 

Fundació AGI 

c/ Pau Clarís, 138, 6è 
4a, 08009 Barcelona  

 

Tel.: 93.488.08.45 / 
93.487.24.37 

e-mail: 
info@fundacioagi.org 

Servei privat 
(subvencionat), 
gratuït 

Dirigit a: Homes 
majors de 18 anys 

El programa ofereix atenció i 
intervenció per a tots 
aquells homes que fan servir 
la violència física, psíquica o 
d’altres formes de violència 
en les seves relacions de 
parella o amb algun membre 
de la seva família. 

Web: 
http://www.funda
cioagi.org/area-
promocio-
conductes-no-
violentes/ 
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Nom del Servei Entitat i adreça Dades contacte Tipus de Servei Breu descripció Més informació 

Servei d’atenció 
psicològica per a 
homes (SAPH) 

Plaça de Sant Miquel, 
5, 08700 Igualada. 

Telf: 938051585 

e-mail: 
psicoanoia@gmail.co
m; 
igualtat@anoia.cat 

Horari: divendres de 
12h a 17h 

Servei gratuït 

Dirigit a: Joves i 
adults a partir de 16 
anys,de la comarca 
de l’Anoia, només 
per derivació 
professional 

El servei s’adreça a la 
prevenció de la violència 
intrafamiliar a través de 
l’acompanyament 
psicoterapèutic en situacions 
de dificultat i até a homes 
que han exercit 
maltractament per tal que 
puguin modificar les seves 
pautes relacionals. 

 

Servei d’Atenció a 
Homes -Terres de 
l’Ebre (SAH-TE) 

Grup d’Esplai 
Blanquerna, 

Plaça Mossèn Sol, 
3, 43500 Tortosa 

Telf: 977 279 293 

e-mail: 
sahte@esplaiblanquer
na.com 

Horari: de dilluns a 
divendres de 9h a 
13h 

Servei gratuït 

Dirigit a: Homes que 
volen canviar la 
manera de viure les 
seves relacions 
afectives, en l’àmbit 
de la parella, 
familiar i comunitari. 

El servei ofereix atenció 
psicológica per a la 
contrucció de relacions 
saludables i positives, 
informació i assessorament i 
tallers i activitats de 
prevenció. 

Web: 
http://esplaiblanq
uerna.com/sahte/ 

 

Servei d’Atenció a 
Homes Joves de 
lesTerres de l’Ebre 
(SAHTE Joves) 

Associació Atzavara-
arrels, 

C/Poeta Vicent 
Garcia, 3, 43500 
Tortosa 

Telf: 649 644 874 

e-mail: 
sahtejoves@gmail.co
m 

Horari: de dilluns a 
divendres de 17h a 
21h 

Servei gratuït 

Dirigit a: homes 
joves, d'entre 15 i 21 
anys, que han 
exercit, exerceixen o 
creuen que poden 
arribar a exercir 
violència de gènere 
en les seves relacions 
afectives. 

És tracta d'una intervenció 
psicosocial on es treballen 
diferents aspectes sobre la 
violència que s'exerceix, la 
masculinitat, l'educació 
emocional, entre altres, per 
tal que puguin arribar a 
establir relacions 
afectivosexuals lliures de 
violència 

Webs: 

https://webfacil.ti
net.cat/atzavar/2
59427 

http://esplaiblanq
uerna.com/sahte/ 
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Nom del Servei Entitat i adreça Dades contacte Tipus de Servei Breu descripció Més informació 

Programa Ethos 
d’atenció a homes 

 

 

El Safareig 

C/ de les Vinyes, 
11C, 08290 
Cerdanyola del 
Vallès 

Telf.: 644 55 72 73 

e-mail: 
safareig@safareig.org 

Servei gratuït 

Dirigit a: Homes 
homes amb 
problemes de 
violència amb la 
parella, les filles, o 
les dones del seu 
entorn. 

Espai de Tractament per a 
Homes des de una Orientació 
no Sexista, un espai 
individual d'escolta i de 
tractament voluntari, amb 

orientació no sexista. 

També grups de conversa 
amb homes que tenen 
prejudicis masclistes. 

 

Servei d'Atenció a 
Homes (SAH) 

 

Ajuntament de 
Tarragona 

Pl. Imperial Tàrraco, 
1, 43005 Tarragona 

Telf.: 673 752 109 

e-mail:  
sah@tarragona.cat 

Servei gratuït 

Dirigit a: homes 
majors d’edat i joves 
menors d’edat (amb 
la corresponent 
autorització familiar) 
que han exercit o 
exerceixen qualsevol 
tipus de violència 
masclista en 
qualsevol àmbit i / o 
que vulguin 
evolucionar cap a 
models de 
masculinitats més 
igualitaris. 

Un espai de reflexió i 
assessorament per la 
construcció de noves formes 
de masculinitat. 

Tractament individual i 
grupal per a homes i joves 
immersos en relacions 
interpersonals conflictives 
caracteritzades per la 
desigualtat i les actituds 
violentes. 

Accions de divulgació 
dirigides a la sensibilització i 
prevenció de la violència 
masclista. 

Web: 
https://www.tarra
gona.cat/serveis-
a-la-
persona/politiques
-igualtat/serveis-
datencio/servei-
datencio-a-homes 

 

Circuit i criteris de 
derivació: 
https://www.tarra
gona.cat/serveis-
a-la-
persona/fitxers/alt
res/politiques-
digualtat/circuit-i-
criteris-de-
derivacio-dels-
servei-datencio-a-
homes 
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