
 

GUIA DE SERVEIS 
BÀSICS AL BARRI DE 
ROQUETES– COVID19 
 
Contacte: xarxasuportroquetes@gmail.com 
Tel.: 667650483 (de 10 a 20h) 
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LA MEVA SALUT. Clicka AQUÍ  
(informació els CAPS,  receptes mèdiques, mascaretes, farmàcies Roquetes) 

índex 

SERVEIS SOCIALS, SUPORT PSICOLÒGIC I EMOCIONAL  i D’ALTRES SERVEIS PER 
COL.LECTIUS . aquí 

(JOVES , TREBALLADORES DE LA LLAR I DE LES CURES I A LES SEVES FAMÍLIES , PERSONES 

SENSE LLAR , PERSONES MIGRADES , DONA, LGTBI , SALUT MENTAL, PERSONES AMB CÀNCER i 
A LES SEVES FAMÍLES 

INFORMACIONS PEL DIA A DIA DELS VEÏNS  aquí 
(comerços oberts de Roquetes, on comprar bombones de butano, transport públic 

L'ÀMBIT LABORAL I L'ACTIVITAT ECONÒMICA DAVANT L'EFECTE DE LA COVID-19 aquí  
(punts d’informació, drets laborals, borsa de treball, suport laboral per  a joves… 

SERVEIS DE SUPORT EN HABITATGE I ENERGIA. Clicka AQUÍ  

LLEURE I CULTURA A ROQUETES. Clicka AQUÍ  

XARXES DE SUPORT MUTU AL TERRITORI. Clicka AQUÍ  
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      LA MEVA SALUT 
 
Des del Centre d’Atenció Primària roquetes-Canteres han elaborat una 
Recopilació dels temes mes rellevants i preguntes dels ciutadans: 
file:///C:/Users/PC/Downloads/Covid19%20docs%20per%20la%20Ciutadania.
pdf 
 
Nou web de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)  amb informació 
sobre la COVID-19 
https://webs.aspb.cat/covid19/?ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_200507%29 

 

C:/Users/PC/Downloads/Covid19 docs per la Ciutadania.pdf
C:/Users/PC/Downloads/Covid19 docs per la Ciutadania.pdf
C:/Users/PC/Downloads/Covid19 docs per la Ciutadania.pdf
https://webs.aspb.cat/covid19/?ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_200507)


CAP Roquetes-Canteres 
Carrer Garigliano, 23 
Programar visita al 93 326 89 01 o 
per internet 
Telèfon del CAP 93 276 80 68 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 
de 8 a 20 h; dissabtes: de 9 a 14 h 
 

LA MEVA SALUT 
Pàgina web per fer consultes sense 
tenir que anar al CAP tant als 
professionals com per realitzar 
tràmits i accedir a serveis digitals.  
Es poden tramitar baixes i altes 
laborals.  
Pàgina web: 
https://lamevasalut.gencat.cat/web/
cps/registra-t  
Telèfon d’atenció al registre web 900 
053 723 (gratuït). 
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https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t


 
RECEPTES MÈDIQUES 
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Farmàcia Direcció 
Telèfon 

 
MAIL Horari 

Farmacia 

Castresana 

Corral  

C/Mina de la 

ciutat 91 
933544029 farmaciacastresan

acorral@gmail.com  
De Dll a dv de 9 a 13:30 i 

de 16.30 a 20 h  
Dissabtes de 9 a 13:30 h 

Farmacia 

Antonio Garcia 
C/Mina de la ciutat 

31 

933 50 92 
37 
 

Dll a dv: de 9 a13.30h i de 

16.30h a 20h    
Dissabte 9h a 13.30h  

Farmacia C. 

Palomo 
C/Artesania 148 

933598024 cpalomo@cofb.net 
 

De Dll a dv de 9 a 13.30h i 

de 16.30 a 20h  
Dissabtes de 9 a 13.30h 

Farmacia A. Iza 

Marco 
C/Les Torres 58 

933 50 49 

83 
 

De dll a dv de 9 a 13:30h  i 

de 16:30 a 20h 
Dissabtes de 9 a 13.30h 

Farmacia 

Campreciós 
C/Campreciós 7 

933 53 07 

73 
De Dll a Dv de 9 a 20.30 h 

Dissabtes de 9 a 14h 

Farmacia 

Roquetes 
C/Nou Barris 23 

933544504 lidia@farmaciaroque
tes.cat 
 

De dll a dv de 9h a 13.30h i 

de 16 a 20h  
Dissabte de 9h a 13.30h 

Farmacia 

Mónica Díaz 
c/ de Simancas 

22,24 

933547427 mondn@hotmail.co
m 

De dll a dv de 9 a 13.30h i 

de 16.30 a 20h dissabtes 

de 9 a 13.30h 

Farmacia 

Ortopedia Prats C/ Alcantara, 1 

933543991 farmaciaprats@cofb.
net 

De dll a dv de 9 a 21h 
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SERVEIS SOCIALS,                        
SUPORT PSICOLÒGIC I EMOCIONAL  
L’objectiu és vetllar per la salut mental i emocional de la 
població, sobretot, de les persones més vulnerables, 
davant el possible deteriorament com a conseqüència del 
confinament. 
 
i D’ALTRES SERVEIS  ADREÇATS  a COL.LECTIUS 
 
 
Guia de Serveis i recursos per cuidar la salut mental i emocional 
https://drive.google.com/open?id=1vcD6u985mzLu9oevj_9vOAW
meexuYjiN 
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https://drive.google.com/open?id=1vcD6u985mzLu9oevj_9vOAWmeexuYjiN
https://drive.google.com/open?id=1vcD6u985mzLu9oevj_9vOAWmeexuYjiN


Serveis Socials 
 
 
 
 
Centre de Serveis Socials Roquetes-Trinitat Nova-Canyelles 
 
 
 
 
 
 
L’horari excepcional de l’atenció presencial als centres de Serveis Socials serà de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h. L’horari d’atenció telefónica, per la seva banda, serà 
l’habitual: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i divendres de 9 a 14 h. 
 
  

La resta de franja horària els atendran al Centre d’Emergències i 
Urgències Socials de Barcelona (CUESB) a nivell ciutat: 
C/ Llacuna 25   telèfon:  900703030   (servei de 24h) 
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Nou Barris obrirà el dilluns 25 de maig tres centres de Serveis Socials per prestar 
atenció personalitzada als col·lectius més vulnerables. Són els de CSS Porta-
Vilapiscina-Torrellobeta, CSS Turó de la Peira i CSS Roquetes. 
 
 

Adreça C/ Vidal i Guasch, 76*78 
Telèfon Centraleta: 936197311  
 
 

https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-porta-vilapicina-i-torre-llobeta_96030100926.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-porta-vilapicina-i-torre-llobeta_96030100926.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-porta-vilapicina-i-torre-llobeta_96030100926.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-porta-vilapicina-i-torre-llobeta_96030100926.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-porta-vilapicina-i-torre-llobeta_96030100926.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-turo-de-la-peira-can-peguera_99400242904.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-turo-de-la-peira-can-peguera_99400242904.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-roquetes-trinitat-nova-canyelles_92133191703.html
https://guia.barcelona.cat/ca/detall/centre-de-serveis-socials-roquetes-trinitat-nova-canyelles_92133191703.html
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SERVEIS de SUPORT ESPECÍFIC PER A JOVES  
  

Punt Aquí t’escoltem (ATE) Espai Jove Les Basses: Atenció individual i confidencial: 
consulta_aquitescoltem@bcn.cat / Whatsapp 619 019 109 

 
El Konsulta’m, el servei per a joves i adolescents impulsat per la Taula de Salut Mental 
de Barcelona, ofereix atenció telefònica al 686 791 271 i per correu electrònic 
konsultam@csm9b.com 
 
Servei per Adolescents i Famílies (SAIF)  
Atenció i acompanyament per al benestar emocional i psicològic dels adolescents i les 
famílies en l’actual situació de confinament. nou telèfon, el 601 641 056, actiu de 
dilluns a divendres de 10h-14h i de 16h- 19h. saif@bcn.cat 

  
Salud mental per menors atesos al CSMIJ de 9 Barris (Centre de Salud Mental Infantil i 
juvenil de 0 a 18 anys)  . Telf. 93 359 3317. secretaria@f9b.org  atendran telefónicament de 

dilluns a divendres de 9.30 a 13.30. Estan fent guàrdia per atendre urgències. Fan valoració i 
contenció telefònica; en casos greus poden tenir visita presencial. 
 
Suport Emocional CSMA (Centro de Salud Mental Adults) ubicat en edifici Cotxeres Borbó 
Atenció telefònica de 9h a 17h de dilluns a divendres. Telèfon 685 72 19 01 romandrà obert 
els festius de setmana santa: div 10, ds 11, dg 12 i dl 13 d'abril en horari de 9h a 15h per 
atenció urgent 
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Educadors de Carrer L’Steve i l'Anna son els educadors referents de Roquetes, Trinitat 
Nova i Canyelles . telèfon 680.40.23.23 . També els podeu seguir pel l’instagram 
@educadors_triniroquetes 
 
Punt d’Informació Juvenil Nou Barris. De dilluns a dijous de 10h a 14h i de 15h a 17h, 
i els divendres de 10h a 15h. Es poden contactar a través del mail: 
pijnoubarris@bcn.cat, i les xarxes socials (Instagram i Facebook). Les assessories 
també estan en actiu: laboral i emprenedoria, acadèmica, mobilitat internacional i 
habitatge.  
 

Punt InfoJove. Contacte dilluns a dijous, de 10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 17.00 
hores, i els divendres, de 10.00 a 15.00 hores: telèfon 662 333 350, Whatsapp 697 
436 097 o per correu electrònic: infojove@bcn.cat 

Assessoria acadèmica: Telèfon: 601 640 795, correu electrònic: 
educaciojove@bcn.cat 
Assessoria laboral: Telèfon 601 640 794, correu electrònic: laboraljove@bcn.cat. 
Grup de Facebook “Ofertes de feina a Barcelona” 

 
CJAS (Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats): contacte telefònic 93 415 10 00 o via 
WhatsApp: 687 74 86 40 
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SERVEIS DE SUPORT A LES TREBALLADORES DE LA LLAR  
I DE LES CURES I A LES SEVES FAMÍLIES 

 



SERVEI DE SUPORT A LES PERSONES SENSE LLAR 
 
Menjador Navas  
Telf.:93 351 72 20 
Av. Meridiana, 238-240 | L1 Navas 933 51 72 20  
Tots els dies de 12h a 14h, menjar per emportar. 
 

Arrels  atenen i orienten les persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona.  

Mail comunicacio@arrelsfundacio.org 
telèfon. 93 441 29 90 
Més informació a: https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2020/03/mapa-
recursos-coronavirus_CAST_20200330.pdf 
 

Associació Lola No estàs Sola- Dones sense llar  
Atenció telefònica 698 371 – 640 544 923  
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Casal Infantil Trinitat Nova 
Carrer Vila-real, 7 
Dill a div 11.30 a 13.30 
 



SERVEIS DE SUPORT A PERSONES MIGRADES 
  

SAIER (Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i refugiats): Només hi 
haurà atenció d'urgències social i jurídiques a la seu del  carrer FONT 
HONRADA 10. L'horari del servei serà:  De dilluns a divendres de 9 a 15h 
(*) S’adequarà en funció del que determinin les autoritats sanitàries. 
 
SOAPI (Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades): 
el servei teletreballa garantint l'atenció a persones usuàries i als/les 
professionals dels serveis i entitats per fer consultes i seguiment via 
telemàtica, mitjançant telèfon, email i missatgeria de whatsapp. Nou Barris, 
telèfon 676 105 222 acollida7@bcn.cat 
En el següent enllaç trobareu una sèrie de documents en 10 idiomes que 
recullen les principals alteracions dels tràmits en matèria d'immigració 
durant la situació d'estat d'alarma per la Covid-19 
https://ciutatrefugi.barcelona/ca/noticia/preguntes-frequents-sobre-
estrangeria-i-proteccio-internacional-durant-lestat-dalarma_937845 
 
9 Barris Acull: consultes a través del correu info@9bacull.org 
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SERVEIS DE SUPORT I ATENCIÓ A LA DONA 
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PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones de 
Nou Barris) 
 
tel. 93 619 73 11, en horari de 9 a 14h de dilluns a 
divendres i de 16 a 19 de dilluns a 
dijous. 
PIAD NOU BARRIS: piad_noubarris@bcn.cat 
 
Durant els propers mesos els Punts d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) organitzen una sèrie de 
tallers gratuïts a disposició de totes les dones 
majors d’edat que viuen, estudien o treballen a 
Barcelona. Els cursos es faran en línia a través de 
la plataforma indicada en cada cas. 
Més informació a l’enllaç!  
https://cutt.ly/rycYEiv 
 

 
 
 

Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) ofereix atenció 
integral (psicològica, social i jurídica) a víctimes de tràfic de persones, sigui quin sigui el 
fi (explotació sexual, tràfic d’òrgans, mendicitat, etc.), i assessora les entitats socials i 
professionals que ho requereixin. Contacte per correu electrònic: unitatTEH@bcn.cat. 
 

https://cutt.ly/rycYEiv
mailto:unitatTEH@bcn.cat
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SERVEIS D’ ATENCIÓ A HOMES 
 



SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ LGTBI 
 

Centre LGTBI: consultes via correu info@centrelgtbibcn.org 
 
Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya: assistència telefònica 
dilluns, dimecres i divendres d’11 a 12h al telèfon: 699 991 651 
 
Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS): servei 
adreçat a dones cis i dones trans que exerceixen la prostitució, 
sobretot les que es troben en una situació de risc i vulnerabilitat. 
Ofereix atenció integral perquè puguin conèixer i exercir els seus drets 
en igualtat de condicions. Contacte per correu 
electrònic: abits@bcn.cat. 
 

SERVEI PER A PERSONES AMB CÀNCER i  les SEVES 
FAMÍLIES 
 
Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) dona suport a les 
persones amb càncer i les seves famílies en situació de vulnerabilitat. 
telèfon gratuït  900 100 036, Atenció 24h. 
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SERVEIS PER A PERSONES  AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL  
 
Espai Situa’t  dona suport a Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental 
noubarris@activatperlasalutmental.org  675939326 
Estàs sol a casa, t’angoixa molt la situació que s’està vivint? 
Convius amb algú amb un problema de salut mental i t’està sent difícil l’acompanyament 
aquests dies? 
 
Grups d'ajuda mútua (GAM) impulsats des de l'Associació Activament 
Espai virtuals de suport mutu en salut mental 
Escolta i comprensió sobre diversos temes de salut mental 
Contacte: Hernán Sampietro: activament@activament.org telèfon és 633 27 14 72. 
Punts de Trobada. Es parla de temes més lúdics, quotidians, i són oberts a totes les 
persones que vulguin participar, amb o sense un problema de salut mental, 
d'ActivaMent, d'altres entitats o simplement persones que es troben patint per solitud 
Contacte:  Rosa García: presidencia@activament.org telèfon 626 05 26 31. 
CineFòrum activitat oberta a totes les persones que vulguin participar. 
Contacte: Hernán Sampietro: activament@activament.org telèfon 633 27 14 72. 
 
 

mailto:noubarris@activatperlasalutmental.org
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Suport Psicològic a familiars d'usuaris que han mort per 
COVID19 a Barcelona 
Servei de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè per donar suport emocional i 
psicològic als i les familiars d'usuaris que han mort per COVID+ i també, si les 
circumstàncies de la mort són similars o iguals de traumàtiques, a tots i totes 
els ciutadans de Barcelona que estiguin passant per aquesta situació, més enllà 
que hagi estat o no usuari dels diferents serveis de l'Hospital. 
Mar Ruiz, responsable de l’Àrea de Psicologia –
 mruiz.merced@hospitalarias.es O trucant per telèfon al 93 427 52 50 / 
 93 219 96 75 
 

GUIA DE TELÈFONS D’EMERGÈNCIES 
GUARDIA URBANA: 092 
BOMBERS: 080 
URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS: 936 197 311 
TELÈFON VIOLÈNCIA DE GÈNERE: 016 
TELÈFON D’EMERGÈNCIES: 112 
CONSULTES GENERALS: 012 
CATSALUT RESPON: 061 
TELÈFON D’ATENCIÓ I INFORMACIO PER CORONAVIRUS: 061 
INFORMACIÓ AJUNTAMENT: 010 

mailto:mruiz.merced@hospitalarias.es


INFORMACIONS PEL DIA A 
DIA DELS VEÏNS 
-comerços oberts de roquetes 
-on comprar bombones de butano 
-transport públic 
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A partir del 6 de maig el Servei a Domicili Perifèrica 9B del Mercat de Montserrat torna 
a estar operatiu funcionant en horari de dimecres a dissabte (10 a 14h per fer 
comandes i 15 a 19h per entrega de comandes). 
 
Totes les entregues es realizaran al portal/portería ( a peu de carrer ) per tant si feu la 
compra presencial al Mercat us demanem que porteu bosses pròpies que nosaltres 
portarem a les caixes de transport per facilitar les entregues complint les mesures de 
seguretat i distanciament. 
També podreu fer la vostra compra per wathsapp al tf. mòbil 696 731 950, indicant a la 
vostra comanda la relació de productes, quantitats i el número de les parades on els 
voleu adquirir. 
Es prioritza el pagament amb targeta de crèdit. 
Per a més informació us podreu adreçar a la seva parada al Mercat o trucar al telèfon 
abans indicat. 
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Obertura dels Punts Verds 
 
Punt verd de zona 
L’horari de funcionament fins nou avís és de 9.00 a 14.00 hores. Dissabte i diumenge de 
9:15 a 12:45h. 

Punt verd de barri 
L’horari de funcionament fins nou avís és de 9.00 a 14.00 hores. 

Punt verd mòbil 
L’horari de funcionament fins nou avís és de 9.00 a 14.00 hores i només s’establirà el servei 
en les parades que ho feien en horari de matí. 
 

Recollida de trastos al barri 
Torna el servei de recollida de voluminosos: mobles i trastos vells. Cada carrer del Districte 
té assignat un dia de la setmana i es poden baixar al carrer de 20 a 22 h.  
*El dia assignat és pot consultar al portal* de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbrecollid
amob/T55/init/ca/PTCIU.html? 
 
Per garantir la seguretat del personal i de la ciutadania es recomana portar mascareta i 
guants i l’accés a la instal·lació es farà de forma controlada. 
Mentre duri aquest període, no funcionarà el servei d’intercanvi de llibres dels Punts verds 
de barri, ni es tramitaran altes noves de targetes de la TMTR. Tampoc es repartirà cap 
material comunicatiu. 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbrecollidamob/T55/init/ca/PTCIU.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbrecollidamob/T55/init/ca/PTCIU.html


 
 

BOMBONES DE BUTÀ 
  
Repsol: per demanar butà al domicili cal contactar al 900 321 900 
 
Repsol Barcelona: si tens pòlissa es fa entrega a domicili cal contactar al 93 317 59 16 
Es fa la comanda marcant el teu número de telèfon des del qual truques o en cas que 
el telèfon associat no coincideix amb la llogater/a o propietari/a es demana per 
informació i la persona que aten la trucada ho fa.  
 
Cepsa: 91 441 64 16 Comandes 24h / 7 dies de la setmana i al web  
 
 Galp: Telf 917 146 700 Web 
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https://www.cepsa.es/es/utilidades/catalogo/gas-butano
https://www.galpenergia.com/ES/ProdutosServicos/Produtos/GasEmGarrafa/Paginas/bombonas.aspx?tab=2


TRANSPORT PÚBLIC 
 

Consulta l’estat de la xarxa del METRO 
https://www.tmb.cat/ca/transport-barcelona/servei-metro-bus/estat-xarxa-
metro 
L'horari de metro, fins a nou avís, dilluns a diumenge és de 5 del matí a les 12 h 
de la nit. 
 
Consulta l’estat de la xarxa del BUS 
https://www.tmb.cat/ca/transport-barcelona/servei-metro-bus/estat-xarxa-bus 
Se suprimeix la venda de títols. Els bitllets es poden comprar a l'apartat de 
venda online del web, a TMB App, a les distribuïdores de metro o a algunes 
parades de bus. 
Sense servei:Pel tancament dels cementiris de Barcelona, les línies de bus 102, 
103, 104 i 107 han deixat de donar servei fins a nou avís. 
 
L'atenció al client es fa a través dels intèrfons, del telèfon d'atenció al client 900 
701 149 (de dilluns a diumenge de 8 a 21 h), a través de l'apartat web d'atenció 
al client i a Twitter al perfil @TMBinfo .  
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L'atenció al client es fa a través dels intèrfons, del telèfon d'atenció al client 900 
701 149 (de dilluns a diumenge de 8 a 21 h), a través de l'apartat web d'atenció 
al client i a Twitter al perfil @TMBinfo . 

US de 
MASCARETA 
OBLIGATORI 
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SERVEI DE BICING 
 
Ja pots utilitzar el bicing en els desplaçaments que siguin imprescindibles! 
 

Amb la represa del servei s’han posat en funcionament 57 
estacions noves. Algunes arribaran a barris que fins ara no 
disposaven del servei, com la Marina del Prat Vermell, la Trinitat 
Nova, Canyelles i la Vall d’Hebron.  

 
Mapa pots visualitzar les estacions en funcionament i veure en temps real la 
disponibilitat de bicicletes  i ancoratges en cada estació. 
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional 

https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional
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https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat-provisional


SERVEI D'INFORMACIÓ PER A L'ÀMBIT 
LABORAL I L'ACTIVITAT ECONÒMICA 
DAVANT L'EFECTE DE LA COVID-19 
 
 
Accions d’ajuda econòmica a la ciutadania i al sector empresarial, comercial i 
cultural engegades per l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’estat d’alarma 
pel coronavirus 
 
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic 
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https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic


 
 
SOC (Servei d’Ocupacio de Catalunya) 
 nou telèfon gratuït 900 800 046 
De 8 a 14h puedes llamar para darte de alta o cualquier trámite o consulta que se podía 
realizar en la Oficina de Trabajo. También informan de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 
https://serveiocupacio.gencat.cat 
 
 
 

SEPE (Servicio público de empleo Estatal) http://www.sepe.es/HomeSepe 

Medidas extraordinarias frente al COVID 19:  
-Se suspenden plazos en la presentación de solicitudes: no se recortan derechos por presentar 
solicitudes fuera de plazo. 13 Servicios ZN v4  

Atención telefónica SEPE (Servicio Público de empleo Estatal): 901 11 99 99  
 Localizador de oficinas Servicio 24 horas  
 Solicitud de certificados de prestaciones. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00  
 Servicio de prestaciones. Horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00  
 Información sobre tu primer trabajo Eures o el reconocimiento oficial de la experiencia profesional. 

Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00  
 Ayuda para navegar o realizar trámites en la web. Horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00  
 Garantía Juvenil: Si estás en España: 060. Si estás en el extranjero +34 902 887 060. Horario de Lunes 

a Viernes de 9:00 a 19:00  
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https://serveiocupacio.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/
http://www.sepe.es/HomeSepe


BARCELONA ACTIVA  
call center on t'atendrem i et derivarem als recursos i entitats que et puguin ajudar. 
Truca 900 533 175 de 9 a 18 h, de dilluns a divendres. 
 https://barcelonactiva.barcelona/covid19/ca/ ajuts i recursos de diferents institucions 
per a autònoms i autònomes, empreses, cooperatives, entitats i persones 
treballadores . 
 
El dispositiu DISPOSITIU TREBALL ALS BARRIS ROQUETES  no s'atura per l'efecte de la 
COVID19. 
 
NOVES ALTES 

Les persones que vulguin fer recerca de feina amb el Dispositiu de Treball als barris de 
Roquetes ha de fer alta en aquesta fitxa del web de Barcelona Activa, i si no tenen 
competències TIC, han de trucar al telèfon 667 180 663 on s’atenen i ja es deriva a les 
referents de Roquetes per emplenar la fitxa i donar-se d’alta. Aquest és l’enllaç: 
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina1915
6/barcelona-activa-al-teu-barri.do 
o bé que truquin al telèfon  667180663 i ja se’ls derivarà a la seva referent 
 
PERSONES DE SEGUIMENT (participants del programa) 
Enviar un mail a Cristina o Roger, o bé que truquin al telèfon  667180663 i ja se’ls 
derivarà al seu referent: 
cristina.poullet@barcelonactiva.cat                roger.chiva@barcelonactiva.cat 
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Punts de Defensa de Drets Laborals 
 

Barcelona Activa.  
•Tens dubtes sobre si es respecten els teus drets laborals? 
•Vols assessorament sobre quin és el marc legal que t'empara i quines vies tens 
per defensar-los? 
•Ets contractant i vols saber què has i què pots oferir a les persones 
contractades en matèria laboral? 
 

Durant el període d'estat d'alarma pel Covid19, els Punts de Defensa dels Drets 
Laborals de Barcelona Activa no ofereixen atenció presencial però sí que 
atenen telefònicament. 
Inscriu-te a un assessorament i advocades laboralistes et trucaran per 
assessorar-te aquí  barcelonactiva.cat/drets laborals   
Qualsevol persona, resideixi on resideixi i estigui en la situació administrativa 
que estigui, pot adreçar-se a aquest servei. També contractants amb consultes 
sobre drets laborals. 
Si tens problemes per realitzar la inscripció, pots trucar al 900 533 175 
 

Legales Sin Fronteras. Consultes sobre drets Laborals gratuïtes via web: 
http://legalessinfronteras.com/coronavirus-posibles-consecuencias-legales/ 
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BORSES DE TREBALL que s’han posat en funcionament donada la 
situació d’emergència: 
 
Personal de auxiliar de enfermería, enfermería, asistencia domiciliaria, cuidador de 
personas con discapacidad y/o dependencia en instituciones sociales, animación en 
geriátricos. http://ves.cat/esLM  

 
Borsa de treball de la Generalitat de Catalunya per cobrir les vacants a centres 
assistencials. 
- Informació sobre les places de cobertura urgent per fer front al coronavirus de la 
Diputació de Barcelona. 
- Borsa de treball de reforç a la campanya agrària de la Unió de Pagesos. 
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SUPORT LABORAL PER A JOVES 
 
TASTET OFICIS 
¿Vives en Roquetes y tienes entre 16 y 22 años? 
¿Necesitas orientación laboral y/o formativa? 
Tel: 677 189 606 /666 290 943  
tastetoficis2013@gmail.com 
 
 
Espai de Recerca de Feina – Atenció en línia - Espai Joves Les Basses 
Si tens entre 16 i 35 anys i necessites orientació laboral y/o formativa 
No et quedis amb els dubtes!! 
T’orientem en fer el teu currículum de forma més atractiva, trobar ofertes de feina i de 
formació en diversos sectors professionals, creació d’un itinerari personalitzat i moltes 
opcions més. 
Envia un correu electrònic, fent les teves demandes a: dinamitzacio@lesbasses.org 

mailto:tastetoficis2013@gmail.com
mailto:tastetoficis2013@gmail.com
mailto:tastetoficis2013@gmail.com
mailto:dinamitzacio@lesbasses.org
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Informació d’interès per a AUTÒNOMS I AUTÒNOMES 
 
Bonificació i ajornament de les taxes municipals a les empreses 
Finançament, subvencions i bonificacions 
Mesures excepcionals de bonificació i ajornament de les principals taxes municipals 
per a les empreses. 
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca 
 
Moratòria del pagament d'impostos i cotitzacions per a pimes i persones autònomes 
(AEAT) 
Finançament, subvencions i bonificacions 
Les petites i mitjanes empreses poden sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos per a 
la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF). Els primers 3 mesos no tenen càrrec. 
https://bit.ly/3aVzGjP 
 
Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat Social per part de 
persones autònomes i empreses 
Finançament, subvencions i bonificacions 
Les persones autònomes i empreses podran sol·licitar ajornament de les quotes de la 
Seguretat Social. Són mesures excepcionals del Real Decreto 11/2020. 
https://bit.ly/3b5RbxO 
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https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca
https://bit.ly/3aVzGjP
https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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SERVEIS DE SUPORT EN 
HABITATGE I ENERGIA 
 
Una guia sobre habitatge de La PAH:  
La PAH ante la crisis de la Covid-19 
https://pahbarcelona.org/es/category/covid-19-es/ 
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SUBMINISTRAMENTS (aigua, llum i gas) 
 
CELOBERT. Assessorament gratuït si tens un local tancat o amb mínima activitat 
per reduir la factura elèctrica. https://celobert.coop/es/ 
 

No puc pagar les factures de l'aigua, el gas i la llum 
+info a  
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Pobresa-
energetica?destacat=1 
 
Punt d’Assessorament Energètic en casos de tall del subministrament  
93 546 32 34. O via web: 
https://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/serveisIris.do?cbDetall=4634&consulta=1
&directo=1&i=c&origen=Pobressa_energetica 
 
Una altra guia sobre habitatge de La PAH:  
La PAH ante la crisis de la Covid-19 
https://pahbarcelona.org/es/category/covid-19-es/ 
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AJUDES D’HABITATGE 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la 
Borsa de Lloguer de Barcelona. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una 
reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, ho hauran de comunicar a 
l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers.  
 
Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències  
L’IMHAB ha adaptat la seva activitat a la situació d’emergència sanitària. Es presten els 
següents serveis essencials: 
Les reparacions urgents d’habitatges del parc públic per tal de garantir el confinament 
de les persones decretat. 
El servei SIPHO I SPIMH per atendre situacions excepcionals i no previsibles 
d’emergència residencial. 
L’atenció telefònica a l’usuari per altres incidències urgents es fa en horari de 9.00 a 
13.00 hores als telèfons: 932 915 404 - 932 915 424 - 932 918 533 - 932 915 406 
 
Pel que fa a l’atenció telemàtica, es realitza a través del canal de l’Àrea d’Usuaris de 
l’IMHAB: http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-
rehabilitacio o bé mitjançant el correu electrònic: imhab@imhab.cat 
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Ajuts pel lloguer d’habitatge:  
  
La Generalitat ha obert una línia d'ajuts extraordinària de 14,5 milions per pagar el 
lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària. 
Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a 
setembre. 
Dos dels requisits principals per accedir-hi són: 
✅  Estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-
19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900€. 
✅  Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% 
dels ingressos nets de la unitat familiar. 
▶ Fes la 
sol·licitud http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?cat
egory=&moda=1 
 Preguntes 
freqüents http://habitatge.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/
Documents/prestacions_economiques_despecial_urgencia/COVID/FAQS-Ajut-Covid.pdf 
 Els ajuts s’atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost. 
 El número d’atenció telefònica 900 922 841 oferirà assessorament de 9h a 14h. 
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ASSOCIACIÓ 500X20. Obren un canal VIDEO-XAT per resoldre dubtes en el cas 
que no es pugui pagar el lloguer o hipoteca  
https://bit.ly/39Ou89u 
 
Sindicat de Llogateres ha habilitat un correu per centralitzar totes les 
situacions de famílies que no puguin pagar lloguer: covid19alquiler@gmail.com 
 
HABITATGE COMPARTIT: Per valorar suports econòmics puntuals pel  
pagament d’habitacions de relloguer cal trucar per telèfon al CSS: 936197311 
 
Informació sobre la vaga de lloguers:   https://suspensionalquileres.org/ 
 
Pel que fa als serveis vinculats a les Oficines de l’Habitatge es poden posar en 
contacte  telemàticament amb els correu electrònic de les oficines o bé, en 
casos d’emergència habitacional, a través del 010: ohnb@bcn.cat - Nou Barris.  
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LLEURE I CULTURA A ROQUETES 
 
Casal Infantil de Roquetes.  
         https://www.instagram.com/casal_roquetes/ 
 

Kasal de Joves de Roquetes 
           @KJROQUETES 
 

Biblioteca de Les Roquetes             bibliotecalesRoquetes 
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/biblesroquetes/ca 
 

Ateneu de Nou Barris 
https://www.ateneu9b.net/noticies/confinament 

 
Casal de les Persones Grans de Roquetes 
          @Casal Persones Grans Les Roquetes 
 

Ton i Guida 
http://www.toniguida.org/ 
          @Centre Ton Iguida                @cctoniguida 
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#JOEMQUEDOACASA. #DesDeCasa. Barcelona 
des de Casa.  
 

Iniciatives culturals, educatives, esportives i de cura que 
s'estan duent a terme a tota la ciutat, propostes per 
serveis, equipaments i ciutadania perquè aquests dies de 
confinament. https://www.barcelona.cat/covid19/ca 
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XARXES DE SUPORT MUTU AL TERRITORI  
 
Xarxa de suport de Roquetes 
xarxasuportderoquetes@gmail.com 
 
Verdum (Xarxa de Suport entre veïnes i veïns del barri de Verdum):  
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, correu: xarxadesuport.verdum@gmail.com 
 
Porta correu: xarxadesuport.porta@gmail.com  
 
Guineueta, turó, Vilapicina (cp tres voltes rebel) 
Twitter, Instagram, Telegram, correu: xarxasuport3vr@gmail.com 
 
Prosperitat 
Telegram, Web, correu: avprospe@prosperitat.org 
 
Fundacio Pare Manel 
Twitter, Instragram, Facebook,  Web correu: jose.vea@paremanel.org 
 
Xarxa de Suport Canyelles 
Twitter, Telegram, correu: xarxasuportcanyelles@gmail.com 
 
Xarxa de Suport Mutu Trinitat  
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