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GUIA D’ACOLLIDA 
 

Benvingudes i benvinguts al Vallès Oriental, una comarca 

compromesa, dinàmica i plena de vida. 

 

El continent europeu, conegut també com Europa, està format per 

diferents països. Un d'aquests països és Espanya. Espanya està 

composta per diverses comunitats autònomes, entre elles, 

Catalunya. La comunitat autònoma de Catalunya es divideix en 

quatre províncies: Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona, i 

cadascuna d'elles en comarques. Existeixen un total de 42 

comarques a Catalunya.  

 

La comarca del Vallès Oriental, situada a la província de Barcelona i 

en plena depressió prelitoral catalana, es troba a uns 30 quilòmetres 

de distància de la ciutat de Barcelona i la seva capital és Granollers.  

 

A la comarca del Vallès Oriental hi viuen més de 400.000 persones i 

està composta per 39 municipis, dels quals només dos superen els 

50.000 habitants: Mollet del Vallès i Granollers. La resta de municipis 

tenen una població inferior, encara que un bon gruix d’ells supera o 

ronda els 15.000 habitants, com Cardedeu o Sant Celoni, i, fins i tot, 

n’hi ha que no arriben als 1.000, com, per exemple, Campins o 

Vilalba Sasserra.  

 

La comarca del Vallès Oriental és molt diversa ja que cada municipi 

que la composa presenta unes característiques diferents. Cada 

municipi es diferencia d'un altre pels seus aspectes geogràfics, per 

la seva població, pels diferents sectors de productivitat econòmica i 

per la seva oferta comercial, gastronòmica i cultural, entre d’altres. 

GINDIKAAYU DALAL 
 

Dal leen ak jàmm ci Vallès Oriental, gox bu xumb te neexa 

dundu. 

 

Kontina wu Orop, buñuy woowee Orop, ay réew yu bari ñoo ci nekk. 

Benn ci réew yooyu mu ngi tudd Españ. Españ ay askan yu bari te 

moom seen bopp la boolé, te Kataloñ bokk na ci réew yooyu. Askanu 

Kataloñ bu moom boppam ñeenti tundu la am, Girona, Lleida, 

Barcelona ak Tarragona, ñoom ci seen bopp ñu am ay gox yu bari. 

Kataloñ am na 42 gox ci lépp.  

 

Feeté ci tundu Barcelona, 30 kilomet mo nekk ci diganteem ak dëkku 

Barcelona ak ci diggu tefesu Katalaan, kapitaalu goxu Vallès Oriental 

mooy Granollers.  

 

Goxu Vallès Oriental am na 400 000 nit yi fa dëkk ak 39 gox-goxaan, 

yi nga xamantane ëpp na ñaari tali 50 000 nit yi fa dëkk: Mollet del 

Vallès ak Granollers. Yénén dëkk yi amul nitt ñu bari, donte li ëpp ci 

ñoom am nañu ay nit yu weesu 15 000, melni Cardedeu wala Sant 

Celoni, te yeneen yi amu ñu sax 1000, yu ci melni Campins ak Vilalba 

Sasserra.  

 

Goxu Vallès Oriental dafa bari ay mbir yu wuute ndax gox-goxaan yi 

fa nekk dañoo am ay melokaan yu wuute. Gox-goxaan yi dañuy 

wuutanté ci fiñu feetee, nit yi fa dëkk, ci liñuy yëngu ci wàllum koom-

koom ak seeni jënd ak jaay, seen togg ak seen aada. 
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La comarca del Vallès Oriental gaudeix d’un important patrimoni 

històric i artístic amb destacats punts de referència modernista i 

d’espais naturals de gran bellesa, com el Parc Natural del Montseny. 

A més a més, atès la seva situació estratègica, la travessen grans 

vies de comunicació del país. 

 
Al Vallès Oriental treballem constantment per mantenir el seu 

tarannà acollidor, per fomentar la seva riquesa cultural, la integració 

social, el respecte, la convivència social i la igualtat d'oportunitats per 

a totes les persones que hi vivim. Aquesta Guia n’és un exemple, ja 

que pretén oferir-te la possibilitat de disposar de manera ràpida i 

pràctica d’aquella informació, recursos i serveis principals que et 

facilitin la teva estada aquí. 

Goxu Vallès Oriental am na moomeelu cosaan ak fent bu am solo, yi 

nga xamantane royuwaay yi ci ëpp solo ci ay tëggiin yu bees lañ leen 

defaree, ak ay bayaal yu natirel yu rafet lool, niki Park natirel bu 

Montseny. Dolli ci, ndax barab bu am solo bumu nekk, yoon yu mag 

dem ak dikk yu mag yi dañ ko jeggi. 

 
Ci biir Vallès Oriental, ñoo ngi jéema teye bis bu nekk karakteeru 

dalal bu dëkk bi ngir dooleel li am ci cosaan, lëkkaloo askan wi, cër 

gi, dëkkaale askan wi ak tollowaayu wërsëg yi ngir ñi fa dëkk yépp. 

Gindikaay bii ab misaal la, ndax dafay tax ngeen mëna dugg ci anam 

bu gaaw te wóor ci xibaar yi, ci costéef yi ak ci sàrwiis yu mënul ñakk 

yuy yombal sa dëkkuwaay. 
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1. EMPADRONAR-SE 
 

L’empadronament és un dret gratuït i una obligació per a totes les 

persones, amb autorització de residència o sense*, i sigui quina sigui 

la teva nacionalitat. Es realitza a l'Ajuntament de la teva residència 

habitual i determina que som veïns i veïnes d'aquesta població. És 

necessari per demostrar la residència al municipi amb tràmits 

relacionats amb la Llei d’Estrangeria i per accedir als serveis públics 

(educatius, sanitaris, etc.). 

 

*En cas que siguis una persona estrangera no comunitària sense 
autorització de residència de llarga durada, la renovació de la inscripció al 
Padró s’ha de fer cada 2 anys. La no renovació comporta la baixa del padró 
(Article 16 de la Llei de Bases de Règim Local).  

 

A on? 

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del teu municipi de 

residència habitual. 

 

2. SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA 
 

El Servei de Primera Acollida és una ajuda formativa i informativa per 

a totes aquelles persones immigrades i retornades, majors de 16 

anys, empadronades a un municipi.  

 

El/la professional d'aquest Servei et podrà informar, entre d'altres, 

com inscriure't, com accedir i quins són els cursos de formació que 

et podran ajudar a aprendre les llengües del nostre país, els aspectes 

del món del treball més rellevants que és important que  

 

 

 

1. BINDU 
 

Bindu gi ab sañ-sañ la bu amul fay te waréefu ñépp la, nga am mba 

ñakk këyitu séjour*, ak réew bumu mëna bawoo. Ci meeri bi mbi nga 

dëkk lañ koy defee te dafay xamle ni da ngeen bokk ci ñi dëkk ci gox 

bi. Lu am solo la ñu wone ni ci gox bi nga dëkk, ci kaadaru doxaliin 

yu méngook yoonu imigéré yi, ak ngir jot ci sàrwiisi askan wi (njàng 

mi wala wergu-yaram, ak yeneen). 

 
*Sudee nit ku dëkk bitim réew nga bu amul keyitu dëkk ci diir bu yagg, da 

ngeen wara bindu ci dosiyee bi 2 at yu nekk. Su amee bindu buñu yeesalul, 

dañ leen di génnee ci dosiyee bi (tomb 16 bu Loi-cadre ci sàrtu dëkk bi).  

 
Fan? 

Ci Biro sàrwiisu situwayin (QAC) bu dëkk bi nga nekk. 

 

2. SÀRWIISU DALAL BU NJËKK 
 

Sarwiisu dalal bu njëkk ab ndimbal la buñ fi teg ngir tàggat te xamal 

nit yu tukki yépp ak ñi dellusi, tek ci 16i at te ñu bind leen ci dosiyee 

minisipaal bi.  

 

Ñiy liggéey ci sàrwiis bi di nañ leen mën xamal dara ci bindu gi ak 

dugg ci kuur yuy tax ngeen mën jàng làkk yi am ci sunu réew, mbir 

yu am solo yi nekk ci wàllum liggéey bi yi ngeen wara xàm, 

karakteristik yu bari yi nekk ci barab yi ngeen dëkk, akit seeni sañ-

sañ ak seeni waréef.   
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Cosaan: treballiaferssocials.gencat.cat 

 

coneguis, les diferents característiques del lloc on vius i els teus drets 
i obligacions.   
 

L'adquisició d'aquests cursos formatius, anomenats mòdul A, mòdul 

B i mòdul C, et permetrà adquirir el certificat d'acollida que et pot ser 

útil en alguns processos d'estrangeria.  

 

Tanmateix, si ja disposes de coneixements i/o cursos formatius 

relacionats amb aquests aspectes, el/la professional del Servei de 

Primera Acollida et podrà informar si et poden servir per sol·licitar el 

certificat d'acollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A on? 

A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del teu municipi t'informaran del 

Servei de Primera Acollida o preguntant directament al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 

 

 

 

 

  
 

Li ñuy tàggatu ci kuur yooyu, ñu leen di woowee modiil A, modiil B ak 

modiil C, dina tax ngeen mëna am sartifikat dalal bu mën a am solo 

ci yenn doxaliini saytu yu méngook estati ku bawoo bitim-réew.  

 

Sudee am ngeen ay xam-xam ak/wala sudee def ngeen xeetu tàggat 

boobu, nit yuy liggéey ci sàrwiisu dalal bu njëkk bi di nañ leen xamal 

ndax mën ngeen ko jëfandikoo ngir am sartifikat dalal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan? 

Di ngeen jot ay xibaar ci sàrwiisi Biro situwayin yi nekk ci seen gox-

goxaan, wala so leen demee jubali xócc ci Konseyu goxu Vallès 

Oriental. 

Servei de Primera Acollida  
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres: de 9h a 14h 
 

Font: treballiaferssocials.gencat.cat 

Sàrwiisu dalal bu njëkk  
Konsey bu goxu Vallès Oriental 
Tali Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Telefon: 93 860 07 00 
Waxtu liggéey yi: Altine ba ajjuma: 9 w ci suba ba 2 waxtu ci 
ngoon 
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3. SANITAT 
 

A Catalunya totes les persones tenim garantida l’atenció sanitària, 

independentment de la nostra situació administrativa.  

 

La Targeta Sanitària Individual (TSI), que és personal, 

intransferible i gratuïta (la primera vegada que es demana), ens 

permet l’accés a l’atenció mèdica i a l’assistència sanitària pública. 

Cada membre de la família n’ha de tenir una i la podem obtenir 

aquelles persones que estiguem empadronades. També ens serveix 

per poder comprar medicaments amb recepta a les farmàcies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A on s’obté? 

Al Centre d’Atenció Primària (CAP) o Consultori local que et 

correspongui del teu barri o municipi i aportant la documentació que 

se’t demani segons la teva situació.  

 

En el CAP o Consultori local t’assignaran un/a metge/ssa de família 

(de capçalera) i un/a metge/ssa pediatre/a per el/s teu/s fills/es. 

 

3. WERGU-YARAM 
 

Ca Kataloñ, nit ñépp mën nañu jot ci anam bu wóor ci paj mi, ak fi 

sityasiyoŋ administrative bumu mëna nekk.  

 

Kàrt wergu-yaramu kenn (TSI), kenn rek lañ ko jagleel, amul fumu 

yem te amul fay (bis nga koy njëkk laaj), dafay tax nga mën jot ci 

kuweertiir medikaal ak ay paj yuñu jagleel askan wi. Képp ku bokk ci 

njabóot gi war na ci am benn, te nit yuñu bind kese ñoo ko mëna am. 

Mën nañ ko jëfandikoo itam ngir jënd ay garab yuñu bind ci ordinaas 

ci Farmasi yi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fan nga koy mëna amee? 

Ca santar yuñu jagleel paj yu njëkk yi (CAP) wala Kabinet 

medikaal yi ci dëkk bi yu méngook sa karcé wala sa gox-goxaan, 

so wonee dosiyee yimuy laaj dëppook sitiyasiyoŋ bi nga toll. 

CAP bi wala kabinet medikaal bi di na la jox ab doktooru njabóot (kuy 

faj lépp) ak benn pajaatar buy faj xale yi. 

  

Font: catsalut.cat Cosaan: catsalut.cat 
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Fundació Privada Hospital de Mollet 
Ronda Pinetons, 6 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 563 61 00 
http://www.hospitalmollet.cat 
 

Hospital General de Granollers 
Avinguda de Francesc Ribas, s/n Granollers 
Telèfon: 93 842 50 00 
https://www.fphag.org/ 

Hospital de Sant Celoni 
Avinguda Hospital, 19 Sant Celoni 
Telèfon: 93 867 06 17 
https://www.hsceloni.cat/ 

Lopitaal bu mag bu Granollers 
Awëni de Francesc Ribas, s/n Granollers 
Telefon: 93 842 50 00 
https://www.fphag.org/ 

Lopitaal bu mag bu Sant Celoni 
Awëni Hospital, 19 Sant Celoni 
Telefon: 93 867 06 17 
https://www.hsceloni.cat/ 

Fondasiyoŋ piriwé bu lopitaalu Mollet 
Bulwaar Pinetons, 6 Mollet del Vallès 
Telefon: 93 563 61 00 
http://www.hospitalmollet.cat 
 

Per demanar hora amb el metge/metgessa de família o 

pediatre/a podeu: 

 

- Anar al vostre CAP o Consultori local. 

- Trucar al vostre CAP o Consultori local. 

- Trucar a l'Institut Català de la Salut: 93 326 89 01 

- Accedir al següent enllaç: 

 

https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login 

 

Altres centres d’atenció sanitària per urgències i atenció 

especialitzada són els Hospitals. En la nostra comarca en disposem 

de tres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngir jël rendez-vous ak doktooru njàbóot gi wala pajaatar bi, 

mën ngeen: 

- Dem ci CAP bi wala kabinet medikaal bu dëkk bi. 

- Woote ci telefonu CAP wala kabinet medikaal bu ci dëkk bi. 

- Woote ci telefonu Institut Katan bu yoré wàllum wergu-yaram: 93 

326 89 01 

- Dugg ci buumu jokkoo bii: 

https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login 

 

Ci yeneen santari ndimbal ci wàllum paj mu jamp wala ay paj yuñ 

jagleel ñi ci xarañ, am Lopitaal yi. Sunu gox am na ci ñatt: 

  

Font: sem.gencat.cat Cosaan: sem.gencat.cat 

http://www.hospitalmollet.cat/
http://www.hospitalmollet.cat/
https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login
https://citasalut.gencat.cat/PPM/ca/Access/Login
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CatSalut Respon 
Per consultes i urgències mèdiques  
061 (gratuït, 24 hores) 

Ambulàncies  
061 (gratuït, 24 hores) 

CatSalut Tontu 
Ngir ay konsitasiyoŋ ak ay paj yu 
jamp 061 (amul fay, 24 h/24(bis bi 
yépp)) 

Ambilaas yi  
061 (amul fay, 
24 h/24(bis bi yépp)) 

Altres telèfons d’interès: 

Per a més informació podeu consultar la següent pàgina web: 

http://catsalut.gencat.cat 

 

 

 

 

4. EDUCACIÓ 
 

És obligatori que els/les nostres fills/es d'edats entre 6 i 16 anys 

estiguin escolaritzats i assisteixin a escola, independentment de la 

seva situació administrativa, encara que s’aconsella que es comenci 

a anar a l’escola a partir dels 3 anys.  

 

Per informar-nos sobre com poden tenir una plaça en una escola o 

institut els/les nostres fills/es podem adreçar-nos als centres 

educatius, a les oficines municipals d'escolarització (OME) o a les 

oficines d'informació escolar del nostre Ajuntament.  

 

Podeu consultar tota la informació sobre centres educatius, procés i 

criteris d’inscripció a: http://queestudiar.gencat.cat/ 

 

Aules d’acollida: 

Segons l’edat i nivell que tingui el/la nostre/a fill/a se li assignarà un 

grup classe determinat. Si desconeix el català, els primers mesos 

assistirà a una aula d’acollida on aprendrà el català necessari per tal 

de poder adaptar-se al ritme de classe amb tota normalitat i rapidesa. 

 

Yeneen telefon yu am solo: 

Ngir am ci yeneeni leeral, yër leen daluwebu Internet bii: 

http://catsalut.gencat.cat 

 

 

 

 

 

 

4. NJANG MI 

Xale yi am 6 ba 16i at dañ leen wara bind ngir ñu dem ci lekool bi, ak 

sitiyasiyoŋ admistrative bumu mëna toll, donte dañ leen di ñaax ñu 

tambali dem lekool suñu amee 3i at.  

 

Ngir xam ni seen doom wara def ngir am palaas ci lekool bi wala ci 

lycée bi, mën ngeen dem ci santari njàng yi, ci biro santari njangale 

yi, ci biro goxi eskolarisasiyoŋ (OME) wala ci biro xibaaru lekool yi 

bokk ci sunu meeri.  

Mën ngeen yër xiibaar yépp yu méngook santaru njangale, doxaliin 

yi ak sàrti bindu yi ci: http://queestudiar.gencat.cat/  

 

Kalaasi dalal yi: 
Sukkandiku ci at mi sa doom am, dina ñu jagleel sa doom benn 

gurubu kalaas buñu tànn. Sudee déggul katalan, di na laaj mu dem 

ci ab kalaasu dalal ngir àgg ci tolluwaayu làkk bu am solo ngir mu 

mëna bokk ci kuur yi, ci anam bu jaadu te gaaw. 

 

 

http://catsalut.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
http://catsalut.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
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Educació Infantil

De 0 a 3 
anys

Escola Bressol

LLar d'infants

De 3 a 6 
anys

Centre 
d'Educació 

Infantil

Educació Primària 
Obligatòria 

De 6 a 12 anys

Primària (Escola)

Njàngale sardeŋ

0 ba 3i at

Kresh

Sardeŋ

3 ba 6i at

Santaru 
njàngalem 

sardeŋ

Njàngalem pirimeer lu mënul ñakk 
la

6 ba 12i at

Pirimeer (lekool)
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Educació Secundària 
Obligatòria (ESO)

De 12 a 16 anys

Institut d'Educació 
Secundària (INS)

Més de 16 anys

Formació
Professional

Universitat

Batxillerat

Universitat

Món laboral

Njàngalem segondeer lu 
mënul ñakk la (ESO)

12 ba 16i at

Njàngalem lycée Segondeer 
(INS)

16i at ak luko ëpp

Tàggatu 
ngir am 
liggéey

Iniwersité

Bak

Iniwersité

Liggéey
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Escola Oficial d’Idiomes del Vallès Oriental, Centre Vallès 
Carrer Veneçuela 86, Granollers 
Telèfon: 938 704 661 
Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat  
http://www.eoivallesoriental.com 
 
 

 

Santaru tàggat ngir mag yi ci Vallès 

Tali Veneçuela 86, Granollers 
Telefon: 938 499 888 
Imél: secretaria@cfavalles.org 
http://www.cfavalles.org 
 

 

Lekool ofisiyelu lakk nekk ci Vallès Oriental, Santar Vallès 

Tali Veneçuela 86, Granollers 
Telefon: 938 704 661 
Imél: eoivallesoriental@xtec.cat  
http://www.eoivallesoriental.com 
 
 

 

5. APRENDRE LLENGÜES 
 

Les llengües oficials a Catalunya són el català i el castellà. Aprendre 

aquestes llengües t'ajudarà a integrar-te socialment i laboralment. 

 

A on? 

Escoles d’adults: 

Educació gratuïta per a majors de 16 anys. Poden oferir cursos 

d’alfabetització, d’aprenentatge de la llengua, d’informàtica, d’estudis 

d’accés a la Universitat, de Graduat en Educació Secundària (GES), 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoles oficials d’idiomes (EOI): 

Són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns per a majors 

de 16 anys. Imparteixen i gestionen les certificacions acadèmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NJANGUM LAKK YI 

Làkki yuñuy jëfandikoo ngir liggéey yu Kataloñ ñooy katalan ak 

kastillan. Jàng làkk yooyu dina tax ngeen mën ci dugg ci anam bu 

sosiyaal te teggu ci liggéey. 

 

Fan? 

Lekoolu mag ñi: 

Njàngale mu amul fay ngir ñi am li ëpp 16i at. Mën nañu joxe ay kuuri 

alphabétisation, njàngum làkk, xarala yu bees yi, jàng ngir dugg 

iniwersité, sartifika njextalu njangum segondeer yi (GES), ak yeneen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lekool ofisiyel yu làkk yi (EOI): 

Mooy santaru jàngum làkk yuñu jagleel làkk yu bees yiñu jagleel ñi 

am li ëpp 16i at. Dañuy joxe ay kuur ngir toppatoo ay sartifikaa 

akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de Formació d’Adults Vallès 
Carrer Veneçuela 86, Granollers 
Telèfon: 938 499 888 
Correu electrònic: secretaria@cfavalles.org 
http://www.cfavalles.org 
 

 

http://www.eoivallesoriental.com/
mailto:secretaria@cfavalles.org
http://www.cfavalles.org/
http://www.eoivallesoriental.com/
mailto:secretaria@cfavalles.org
http://www.cfavalles.org/
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CNL bu Vallès Oriental 
Tali Enric Prat de la Riba 84, 1r, Granollers 
Telefon: 938 794 130 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental 
Waxu liggéey yi: Altine ba Ajjuma: 10i W ci suba ba 1i waxtu ci ngoon 

Altine ba Alxamis: 4i w ci ngoon ba 7i w ci ngoon 

 

 

 
De lunes a jueves: de 16h a 19h 

Consorci Per a la Normalització Lingüística (CPNL): 

Ofereix diferents possibilitats per poder aprendre el català: cursos 

presencials i a distància, parelles lingüístiques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 
 

És un centre públic obert a tothom, que ofereix accés a Internet, 

materials i activitats culturals diverses, entre d’altres. Si el teu 

municipi disposa de biblioteca municipal, apropa’t! Allà podràs 

disposar de materials per l’autoaprenentatge de les llengües.  

 
Parla.cat 

Cursos en línia per aprendre el català: http://www.parla.cat  
 
Voluntariat per la llengua 

És un programa per practicar català a través de la conversa. Es creen 

parelles lingüístiques formades per un/a voluntari que domina el 

català i un/a aprenent d’aquesta llengua. Disposen d’una modalitat 

presencial i d’una altra virtual. 

http://www.vxl.cat 

 
Instituto Cervantes 

En aquest trobaràs, entre d'altres, la informació necessària per poder 

optar als exàmens que calen realitzar per poder obtenir la 

nacionalitat espanyola. 

http://www.cervantes.es 

Konsorsiyëm ngir tëral lakk yu baax yi (CPNL): 

Dafay joxe ay man-man yu bari ngir jàng katalan: ay kuur yi nga 

xamante dafay laaj ngeen teew wala ñu nekk fu sori, ay kupël yuy 

yëngu ci làkk, ak yeneen. 

 

 

 

 

 

 

Bibiliyotek 

Ab santar pibilik la buñu ubbil ñépp, buy tax ngeen mën a dugg ci Net 

bi, ci ay matariyeel ak ci ay jëfi aada yu bari te wuute. Su amee ab 

bibiliyotek minisipaal ci sa gox-goxaan, mën nga dem saa yula 

neexee! Di nañ leen jox ay jumtukaay ngir ngeen mën a jangal seen 

bopp ay làkk.  

Parla.cat 

Ay kuur yuñu joxe ci net bi ngir jàng katalan: http://www.parla.cat 
 
Wolonteer ngir làkk wi 

Am porogaraam la buy tax nga mën làkk katalan sooy amal ab 

waxtaan. Sos nanu ay kupëli làkk, ak benn wolonteer bu mokkal bu 

baax katalan ak benn ndongo buy jang làkk wi. Ci ñaari anam lañ koy 

joxee, ab njangum téew wala njang muñuy amal ci xarala yi. 

http://www.vxl.cat 

 
Institut Cervantes 

Di ngeen ci gis ay leeral yu am solo ngir def joŋante yimuy laaj ngir 

am keyitu réewu español. 

http://www.cervantes.es 

CNL del Vallès Oriental  
Carrer d’Enric Prat de la Riba 84, 1r, Granollers 
Telèfon: 938 794 130 
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 13h 
De dilluns a dijous: de 16h a 19h 

http://www.cpnl.cat/
http://www.parla.cat/
http://www.vxl.cat/
http://www.cervantes.es/
http://www.parla.cat/
http://www.vxl.cat/
http://www.cervantes.es/
http://www.cpnl.cat/
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6. BUSCAR FEINA 
 

A Catalunya l’edat per poder treballar és a partir dels 16 anys. Els/es 

menors de 18 anys requereixen d’una autorització del pare/mare o 

representant/s legal/s. Per les persones estrangeres cal una 

autorització de treball. Existeixen diferents serveis on et podran 

assessorar en la formació i recerca de feina. 

 

A on? 

Servei públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

És el Servei català encarregat de gestionar el món laboral a 

Catalunya, tant per aquelles persones que estan treballant com per 

les que no, i per les empreses. En aquesta pàgina web trobaràs el 

portal de feina activa, recurs virtual per la recerca de feina:  

https://feinaactiva.gencat.cat/home  

 

Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) 

El SOC disposa d’oficines (OTG) o punts d’autoservei (PAS) als 

municipis. Els tràmits que podràs realitzar en aquestes són: cercar 

ofertes de feina o formació, renovar l’atur, demanar informació sobre 

prestacions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. WUTUM LIGGEEY 

Ca kataloñ, mën ngeen liggéey soo leen amee 16i at. Ñi amagul 18i 

at dañ wara am seen otorisasiyoŋ seen baay/yaay wala seeni awoka. 

Ngir ñi bawoo bitim-réew, di laaj ñu joxe ab permi liggéey wala ab 

paaspoor. Am ay sàrwiis yu bari yu leen di mëna jox ay tektal ngir 

tàggatu ci wallum wutum liggéey. 

 

Fan? 

Sarwiis askan bu liggéey bu Kataloñ (SOC) 

Mooy sàrwiis katalan buy toppatoo wàllum liggéey ci Kataloñ, ngir nit 

yi am liggéey ak ñi amul liggéey ak ngir këru-liggéeyukay yi. Ci 

daluwebu Internet bi, mën ngeen fa gis buntu liggéey yu ubbeku yi, 

ab costée buñu def ci liiñ bi ngir wutum liggéey: 

https://feinaactiva.gencat.cat/home  

 

Mbiru Liggéey bu Généralité (OTG) 

SOC am na ay biro (OTG) wala ay barabi sàrwiis yu amul fay (PAS) 

ci gox-goxaan yi. Yii ay doxaliin yi ngeen mëna def lañu: wut ay 

liggéey wala tàggatu, yeesal ñàkkum liggéey bi, laaj ay xibaar ci 

sàrwiis yuñuy joxe, ak yeneen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: serveiocupacio.gencat.cat 

Cosaan: serveiocupacio.gencat.cat 

https://feinaactiva.gencat.cat/home
https://feinaactiva.gencat.cat/home
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OTG Granollers I - Franqueses 
Carrer Primer Marquès de les Franqueses 146, Granollers 
Telèfon centraleta: 93 849 98 22  
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 

 

OTG Granollers II - Perifèria 
Avinguda de Marie Curie 25-27, Granollers 
Telèfon centraleta: 93 861 15 70 
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 
046 
 OTG Mollet 
Carrer de les vinyes altes 4, Mollet del Vallès 
Telèfon centraleta: 93 570 66 51  
Trucar per demanar cita prèvia a 900 800 046 

 

OTG Granollers I - Franqueses 

Tali Primer Marquès de les Franqueses 146, Granollers 
Telefonu estandaar: 93 849 98 22  
Woté ngir ñan jotay ak ñom 900 800 046 

 

OTG Granollers II - Perifèria 

Awëni de Marie Curie 25-27, Granollers 
Telefonu estandaar: 93 861 15 70 
Woté ngir ñan jotay ak ñom 900 800 046 
046 
 OTG Mollet 

Tali de les vinyes altes 4, Mollet del Vallès 
Telefonu estandaar: 93 570 66 51  
Woté ngir ñan jotay ak ñom 900 800 046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) 

Entre d’altres, és l’encarregat de gestionar i controlar les prestacions 

per desocupació i ofereix la  possibilitat de fer recerca de feina i 

formació a la seva pàgina web. 

 
Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) 

Gestiona les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat 

Social, com són, entre d’altres, la jubilació, la incapacitat temporal o 

permanent i/o la maternitat i paternitat. També proporciona el 

document necessari per la primera vegada que sol·licitis la TSI.  

 
Tresoreria General de la Seguretat Social 

Entre d'altres, gestiona i controla la cotització, l’afiliació i les altes i 

baixes dels treballadors/es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarwiisu liggéey buñu jagleel ñépp ci réew mi (SEPE) 

Moom mooy ki wara toppatoo te saytu sàrwiisi ñakk liggéey yi te 

daluwebu Internetam dafay tax ngeen mën ci wut liggéey wala 

tàggatu ci. 

 
Institut Nasiyonal buñu jagleel Kaarànge Askan wi (INSS) 

Mooy toppatoo sarwiisi koom-koom yu sistemu kaarànge buñu 

jagleel askan wi, rawatina alataret, laago yu négandiku yi ak yuy sax 

ba fàww ak/wala mbir yaay wala baay. Dafay joxe itam wayndare bu 

am solo sooy sooga laaj TSI.  

 

Teresor seneraal buñu jagleel kaarànge askan wi 

Mooy toppatoo di saytu itam ndajalem xaalis, afiliyasiyoŋ ak bindu 

ngir dàq liggéeykat yi.  
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Centre d’atenció i informació del INSS – Granollers 
Tresoreria General de la Seguretat Social 
Carrer Josep Umbert, 84 – 86 Granollers  
Telèfon: 93 870 61 34 / 93 870 18 94 

Centre d’atenció i informació del INSS - Mollet 
Carrer de Gaietà Ventalló, 15-23 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 570 69 97 / 93 593 07 96 

Santaru dalal ak bu INSS – Granollers 
Teresor seneraal buñu jagleel kaarànge askan wi 
Tali Josep Umbert, 84 – 86 Granollers  
Telefon: 93 870 61 34 / 93 870 18 94 

Santaru dalal ak xibaaru INSS - Mollet 
Tali Gaietà Ventalló, 15-23 Mollet del Vallès 
Telefon: 93 570 69 97 / 93 593 07 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catalunya emprèn 

Programa de la Generalitat de Catalunya que dóna suport als 

emprenedors/es. 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici 

 

7. ORIENTACIÓ JURÍDICA I D’ESTRANGERIA 
 

A Catalunya disposem de diferents serveis on podem informar-nos i 

assessorar-nos en temes jurídics i d’estrangeria. 
 

A on? 

Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) 

És un servei públic i gratuït d’atenció, orientació i informació 

personalitzada. També assessora respecte el dret d’obtenir 

l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per 

sol·licitar-la. Les consultes que poden abastar, entre d'altres, són: 

separacions, divorcis, mediació familiar, arrendaments d’habitatges, 

contractes de compravenda, accidents de trànsit, assegurances, 

etc., i en alguns col·legis d’advocats també temes laborals i 

d’estrangeria.  

 
Pregunta al teu ajuntament si disposen d'un SOJ o truca al telèfon 

012 on et podran informar del teu SOJ més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kataloñ dafay entreprendre 

Porogaraam Seneralité bu Katalan dafay jéema jàppale entrepreneur 

yi. 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici 

 

7. TEKTALU TALI YI CI WALLUM IMIGERE 
 

Kataloñ am na ay sàrwiis yu bari yi nga xamanten mën nga fa jëlee 

ay xibaar ak ay tektal ci wàllum tali ak imigere. 
 

Fan? 

Sarwiisu tektalu yoon (SOJ) 

Ab sàrwiisu akan la bu amul fay buy joxe ay ndimbal, ay tektal ak ay 

xibaar yuñu tëgg. Dafay joxe itam ay tektal ci sañ-sañu jot ndimbal ci 

wàllum yoon ci lodul fay te dafay wone dosiyee yuñu soxla ngir laaj 

dara. Konsitasiyoŋ yi bokk na ci: tàs yi, fasé yi, juboole ay njabóot, 

luwe kër, kontara wu jaay, laksidaŋ ci yi am ci tali bi, asirans yi, ak 

yeneen. Yenn ci awokaa yi dañuy toppatoo itam ay mbir yu méngook 

liggéey ak emigere.  

 
Laaj leen seen meeri ndax am na ab SOJ wala ngeen woote ci 012 

ngir xam fu SOJ bu gëna jegge seen kër nekk. 

 

https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici
https://xarxaempren.gencat.cat/ca/inici
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SOJ Granollers 
Carrer de Josep Umbert, 124 Granollers 
Telèfon: 93 879 26 03 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 14h. Agost tancat. 
Cal demanar cita prèvia trucant 

SOJ Mollet del Vallès 
Carrer de les Llevadores, 2 Mollet del Vallès 
Telèfon: 93 570 08 71 
Horari: de dilluns a divendres: de 10h a 13h. Agost tancat. 
Cal demanar cita prèvia trucant 

CITE Canovelles 
Carrer del Pi, 19 2n Canovelles 
Telèfon: 938 402 795 

CITE Granollers 
Carrer Pius XII, 5-6 Granollers 
Telèfon: 938 601 940 

AMIC Granollers 
Carrer Esteve Terrades, 30 Granollers 
Telèfon: 93 870 42 58 

SOJ Granollers 
Tali Josep Umbert, 124 Granollers 
Telefon: 93 879 26 03 
Waxtu liggéey yi: Altine ba Ajjuma: 10i w ci suba ba 2 w ci 

ngoon. Dafay tëj ci weeru Ut. 

Woté ngir ñan jotay ak ñom 93 879 26 03 

SOJ Mollet del Vallès 
Tali de les Llevadores, 2 Mollet del Vallès 
Telefon: 93 570 08 71 
Waxtu liggéey yi: Altine ba Ajjuma: 10i w ci suba ba 1 w ci 
ngoon. Dafay tëj ci weeru Ut. 
Woté ngir ñan jotay ak ñom 93 879 26 03 

 

CITE Canovelles 

Tali del Pi, 19 2n Canovelles 

Telefon: 938 402 795 

CITE Granollers 

Tali Pius XII, 5-6 Granollers 

Telefon: 938 601 940 

AMIC Granollers 

Tali Esteve Terrades, 30 Granollers 

Telefon: 93 870 42 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveis gratuïts especialitzats en estrangeria: 

 

1. Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) – 

CCOO 

 

 

 

 

 

 

2. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC) - 

UGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sàrwiis yuy yëngu ci wàllum émigere yu am fay: 

1. Santanru xibaar buñu jagleel liggéeykat yu bawoo bitim-réew 

(CITE) – CCOO 

 

 

 

 

 

2. Asosiyasiyoŋ ndimbalante ci biir emilgere ci Kataloñ (AMIC) 

- UGT 
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AMIC La Llagosta 
Carrer Jaume I, 7 La Llagosta 
Centre Cultural i Juvenil Cal Pelegrí 
Telèfon: 935 603 911 

AMIC Mollet del Vallès 
Plaça Major, 1 Mollet del Vallès 
Telèfon: 935 719 500 

SEU 2 
Carrer Murcia, 42 Barcelona 
Telèfon: 93 520 14 10 
https://sede.administracionespublicas.gob.es 

SEU 1 
Passeig Sant Joan, 189-193 Barcelona 
Telèfon: 93 520 14 10 
https://sede.administracionespublicas.gob.es  

AMIC La Llagosta 

Tali Jaume I, 7 La Llagosta 

Santaru aada ak ndaw ñi bu Cal Pelegrí 

Telefon: 935 603 911 

AMIC Mollet del Vallès 

Plaza Mayor, 1 Mollet del Vallès 

Telefon: 935 719 500 

Dalal bu mag 2 

Tali Murcia, 42 Barcelona 

Telefon: 93 520 14 10 

https://sede.administracionespublicas.gob.es 

Dalal bu mag 1 

Paseo Sant Joan, 189-193 Barcelona 

Telefon: 93 520 14 10 

https://sede.administracionespublicas.gob.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdelegació del govern - Oficines d’estrangeria a la província 

de Barcelona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Telèfon Generalitat de Catalunya Immigració 

* Cost aproximat entre 0,43€ a 0,83€ (IVA inclòs), segons l’operadora de 

telefonia que es tingui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci delgé wu nguur gi – Biro emigere yi ci diiwaanu Barcelona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Telefonu Seneraalité Emigere Kataloñ 

* Njëg lu toll ci 0,43 € ba 0,83 € (TTC), muy aju ci operatër telefon bi 
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CCAR Barcelona 
Carrer Junta del comerç, 26 baixos, Barcelona 
Telèfon: 93 301 25 39 
http://www.ccar.cat 

SIAD Consell Comarcal Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà 46, Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9h a 14h 

CCAR Barcelona 

Tali Junta del comerç, 26 bajos, Barcelona 

Telefon: 93 301 25 39 

http://www.ccar.cat 

SIAD dafay joxe ay tektal goxu Vallès Oriental 

Tali Miquel Ricomà 46, Granollers 

Telefon: 93 860 07 00 

Waxu dalal bi: Altine ba Ajjuma: 9i W ci suba ba 2i waxtu 

ci ngoon 

Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR) 

Ofereixen, de manera gratuïta, informació i assessorament en temes 

jurídics, recerca de feina i habitatge, entre d’altres.  

 

 

 

 

 

 

8. ATENCIÓ SOCIAL  
 
Serveis Socials 

Són serveis que faciliten informació sobre els recursos socials i les 

prestacions disponibles, assessoren i orienten en relació als 

problemes que afecten les persones i les seves famílies i promouen 

la superació de les dificultats que puguin tenir. 

 
A on? 

Al municipi on resideixes, pregunta per ells a l’Oficina d’Atenció a la 

Ciutadania. 

 
Altres serveis i telèfons d’interès: 
 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)  

És un servei que ofereix informació i atenció a les dones, 

especialment a les que pateixen situacions de violència masclista. 

També ofereix assessorament psicològic i jurídic de manera gratuïta.  

 

 

 

 

 

Commisiyon bu Kataloñ buy jàppale daw làqu yi (CCAR) 

Dafay joxe ay xibaar ak ay tektal yu amul fay, rawatina ci wàllum 

yoon, wutum liggéey ak dëkkuwaay. 

 

 

 

 

 
 

8. NDIMBALU ASKAN 

Sàrwiis sosiyaal yi 

Ay sàrwiis lañu yuy joxe ay xibaar ci costéefi askan wi ak sàrwiis yi fi 

nekk. Dafay joxe ay tektal di jàppale su amee ay jafe-jafe ci costéefi 

askan wi ak sàrwiis yi nekk. 

 
Fan? 

Ci gox-goxaan bi ngeen dëkk, dem leen ci biro sàrwiis buñu jagleel 

situwayin yi. 

 
Yeneeni sàrwiis aki nimero telefon yu am solo: 

Sàrwiisu xibaar ak ndimbal yuñu jagleel jigeen ñi (SIAD)  

Sàrwiis bii dafay joxe ay xibaar ak ndimbal buñu jagleel jigeen ñi 

rawatina ñiy dundu ay sitiyasiyoŋ ci wàllum sàkku awra. Dafay joxe 

itam ay tektal ci wàllum xél ak ci wàllum yoon yu amul fay.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ccar.cat/
http://www.ccar.cat/
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SAI Consell Comarcal Vallès Oriental 
Informació i cita prèvia: sai.lgbti@vallesoriental.cat  
Carrer Miquel Ricomà 46, Granollers 
Telèfon: 93 860 07 00 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9h a 14h 

SAI Consell Comarcal Vallès Oriental 

Xamlé ak ñan jotay ak ñom: sai.lgtbi@vallesoriental.cat 

Calle Miquel Ricomà 46, Granollers 

Wotécay: 93 860 07 00 
Kañ lañ fay nékk: altiné ba aljumma, jirom ñént waxtu ba fukki waxtu 

ak ñént 

Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI) 

El SAI ofereix atenció integral i de proximitat a les persones 

integrants del col·lectiu LGBTI i a totes aquelles que s'hi adrecin amb 

qüestions o necessitats relatives a la diversitat sexual, la orientació 

sexual i la identitat o expressió de gènere. Al mateix temps, també 

desenvolupa accions de sensibilització a la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

Línia d’atenció contra la violència masclista 

Telèfon confidencial i gratuït, les 24 hores del dia, tots els dies de 

l’any, per demanar informació i/o assessorament en relació a 

situacions de violència masclista. El servei ofereix atenció en 124 

llengües. 

Telèfon: 900 90 01 20 
 

Infància respon 

Telèfon gratuït, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, per infants, 

adolescents i adults, en el territori català, que tenen coneixement de 

situacions de risc i/o necessiten assessorament en temes d’infància 

i adolescència. Telèfon: 116 111 

 

 

 

 

 

 

 

Kurél guiy Taxawu And ak Borom ñarri tuur bu goor wala bu 

jiggéne (SAI) 

Kurél guiy taxawu And ak jéggé ñi bokk ci borom ñarri tuur yi (LGBTI) 

ak kép ku am ay siki saka wala soxla ci awra bu la néx, don lu la néx 

ak nékk li nga bëgg nékk té dikko woné. Fim tolu tamite défay liggéy 

ci xamal ko nittu dëkk. 

 

 

 

 

 

 

 

Liiñu ndimbal ngir xeex congum awara 

Telefon buñu joxe ci sutura te amul fay, 24i waxtu ci 24, 365 fan ci 

365, ngir am ci yeneeni leeral ak/wala ay tektal yu méngook mbirum 

congum awra. Sarwiis bii am na ci 124 làkk. 

Telefon: 900 90 01 20 
 

Xale bi tontu 

Telefon bu amul fay, 24 waxtu ci 24, 365 fan ci 365, ñu jagleel ko xale 

yi, ndaw ñi ak mag ñi nekk ci diiwaanu Katalaan, yi xam li ci risk 

yi/wala ñu bëgg ay tektal ci wàllum xale ak ndàw ñi. Telefon: 116 111 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosaan: habitatge.gencat.cat 

Font: web.gencat.cat 

mailto:sai.lgbti@vallesoriental.cat
mailto:sai.lgtbi@vallesoriental.cat
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Agència de l’habitatge de Catalunya 

Carrer Diputació 92, Barcelona 
Telèfon: 932 287 100 
http://agenciahabitatge.gencat.cat 
 

Këru Katalan bi yore wàllum dëkkuwaay 

Tali Diputació 92, Barcelona 

Telefon: 932 287 100 

http://agenciahabitatge.gencat.cat 
 

9. HABITATGE 

 

Per conèixer l'oferta disponible d'habitatge, segons les teves 

necessitats i possibilitats, pots preguntar a les administracions de 

finques, a les agències immobiliàries o mitjançant les relacions 

personals (familiars, amistats, etc.). 

 
Existeixen habitatges de promoció pública. Per accedir-hi s'han de 

complir uns requisits determinats i són gestionats per l'Agència de 

l'habitatge de Catalunya. La seva plana web disposa d'un cercador 

on podràs fer recerca d'habitatges o informar-te sobre tot allò que 

tingui relació amb aquesta temàtica. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DËKKUWAAY 

Ngir xam dëkkuwaay yi fi am, sukkandiku ci seen bëgg-bëgg ak seeni 

man-man, mën ngeen wut ay leeral ci ñi yore imëble yi, ci kër yu yore 

wàllum joxe kër yi, wala senni mbokki bopp (wajur, xarit, ak yeneen). 

 
Am na ay dëkkuwaay jàppale ñépp. Ngir dugg ci dëkkuwaay yooyu 

këru Katalan di saytu, dina am yi nga wara def. Daluwebu këru-

liggéeyukaay bi am na ab motëru gëstu ngir gis ab dëkkuwaay 

walaam ay leeral ci mbir mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: habitatge.gencat.cat 

Cosaan: habitatge.gencat.cat 

http://www.agenciahabitatge.gencat.cat/
http://www.agenciahabitatge.gencat.cat/
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Biro dëkkuwaay bu goxu Vallès Oriental 

Tali Miquel Ricomà, 46 Granollers 

Ngir jël rendez-vous:  

- Telefon: 93 860 07 00 

- Imél: habitatge@vallesoriental.cat  
 
Waxtu dalal: altine ba ajjuma 9 w 30 s ci suba ba 1 w 30s ci 

ngoon ak alarba 4 w ci ngoon ba 6i w ci ngoon. 

http://www.renfe.com 
Telèfon: 012 
* Cost aproximat entre 0,43€ a 0,83€ (IVA inclòs),  

segons l’operadora de telefonia que es tingui 

. 

 
 

 

 

Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental 
Carrer Miquel Ricomà, 46 Granollers 
Per demanar cita prèvia:  
- Telèfon: 93 860 07 00 
- Correu electrònic: habitatge@vallesoriental.cat  

 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30h 
 i dimecres de 16h a 18h. 

http://www.renfe.com 
Telefon: 012 
* Njëg li toll ci 0,43 € ba 0,83 € (TTC), 

Aju ci operatëru telefon bi. 

 
 

 

 

Si en el teu municipi hi ha Oficina local d'habitatge pots dirigir-te a 

ella per informar-te si disposa de borsa d'habitatges pròpia. Si no en 

té, demana cita prèvia a l'Oficina comarcal d'habitatge del Vallès 

Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També poden existir ajuts al lloguer gestionats per l'Agència de 

l'habitatge de Catalunya. Per informar-te sobre això et pots dirigir a 

l'Oficina d'habitatge del teu municipi o a l'Oficina Comarcal 

d'habitatge mitjançant cita prèvia.  

 

10. TRANSPORT 
 
Autobús: 

Pregunta a l'OAC del teu municipi sobre els horaris i serveis 

d'autobús.  

 

Tren: 

Renfe Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

Sudee ci seen gox-goxaan, dafa am biro buñu jagleel dëkkuwaay, 

mën ngeen dem foofu ngir xool ndax dañuy joxe bursu dëkkuwaay. 

Sudee amul, mën ngeen dem ci Biro dëkkuwaay bu goxu Vallès 

Oriental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mën na am itam ay ndimbal ci wàllum luwe, yu Kër gi yore wàllum 

dëkkuwaay di saytu. Ngir am ci ay leeral, mën ngeen dem ci Biro bi 

yore wàllum dëkkuwaay bu nekk ci seen gox-goxaan wala ngeen jël 

ab rendez-vous ci Biro bi yore wàllum dëkkuwaay ci gox bi. 

10. DEM AK DIKK 

Kaar: 

Laaj leen ay tektal OAC bu nekk ci seen gox-goxaan ngir waxtu yi ak 

sàrwiisu kaar yi. 

Otoraay: 

Renfe Otaraay bu banlieue bu Kataloñ 

 
 

 

 

 

 

mailto:habitatge@vallesoriental.cat
http://www.renfe.com/
mailto:habitatge@vallesoriental.cat
http://www.renfe.com/
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11. SEGURETAT I EMERGÈNCIES 
 

A part de la Policia del teu municipi, el país disposa d’altres cossos 

de seguretat: 

 

Mossos d’Esquadra 

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policia Nacional 

Telèfon: 091 

 

Emergències 

Urgències sanitàries, d’extinció d’incendis i salvaments, de seguretat 

ciutadana i de protecció civil.  

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any. 

 

Emergències persones sordes 

Telèfon: 679 436 200 SMS 

 

Bombers 

Telèfon: 112, gratuït i durant les 24 hores de tots els dies de l’any 

 

11. KAARANGE AK JAMP YI 

Suñ ci génnee pëliisu minisipaal, réew mi am yeneen doole yu yore 
kaarànge bi: 
 
Pëliisu Kataloñ 
Telefon: 112, amul fay, 24 waxtu ci 24 ak 365 fan ci 365. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pëliisu réew mi 

Telefon: 091 
 
Jamp yi 

Paj yu jamp yi, fayyug làkk yi ak sowetaas yi, kaarànge askan wi ak 
àarug siwil.  
Telefon: 112, amul fay, 24 waxtu ci 24 ak 365 fan ci 365. 
 
Yu jamp yuñu jagleel nit yu tëx ñi 

Telefon: 679 436 200 SMS 
 
Sapër pompiyee 

Telefon: 112, amul fay, 24 waxtu ci 24 ak 365 fan ci 365. 
 
 
 

Font: mossos.gencat.cat 

Cosaan: mossos.gencat.cat 
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Tali Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Waxtu dalal: altiné, alarba ak aljumma jirom ñént waxtu ba 

fukki waxtu ak ñént; talata ak aljémés jirom ñént waxtu ba 

fukki waxtu ak jirom ñaar (wéru baraxlu akk koor fukki waxtu 

ba fukki waxtu ak ñént) 

Wotécay: 93 268 22 22 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru  
 

12. ALTRES ADRECES I TELÈFONS D’INTERÈS 
 

Atenció a la ciutadana de la Generalitat de Catalunya 

Informació general i de serveis en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Telèfon: 012 

*0,33€ IVA inclòs per establiment de trucada i 0,087€ IVA inclòs per minut, 

tarifat per segons. 

 

13. ADRECES I ENTITATS DE SUPORT A LES PERSONES 
IMMIGRADES 

 

Homologació de Títols acadèmics: 

Si vols homologar els teus estudis acadèmics, entra en aquesta 

pàgina web i informa’t de com gestionar el tràmit. 

http://queestudiar.gencat.cat 

 

Servei d’Acompanyament i Reconeixement Universitari (SARU) 

T’informarà, t’assessorarà i t’acompanyarà, de forma personalitzada 

i gratuïta, en el procés de reconeixement de titulacions universitàries 

estrangeres que han de tenir efectes a l’Estat Espanyol, i de títols 

emesos a l’Estat Espanyol que hagin de tenir efectes a l’estranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. YENEEN DËKKUWAAY AK NIMORO TELEFON YU AM SOLO 

Sàrwiisi situwayin bu Seneralité bu Kataloñ 

Xibaar yépp ak sàrwiisi dëkku Katalan 

Telefon: 012 

*0,33 € TTC ngir barabi wootekaay yi ak 0,087 € TTC, faktiir ci sa su nekk. 

13. DËKKUWAAY AK KËR YU YORE WALLUM NDIMBAL LUÑU 

JAGLEEL EMIGERE YI 

Nangum lijaasa yu iniwersité yi: 

Sudee da ngeen bëgg ñu nangu yenn ci seeni lijaasa yi ngeen amee 

ci iniwersité bi, yër leen daluweb bi te ngeen wut ay leeral ngir xam 

ni ngeen koy defee. 

http://queestudiar.gencat.cat 

 

Sàrwiisu guŋgee ak nangu iniwersité (SARU) 

Di na leen xamal, jox leen ay tektal te guŋgee leen ci anam buñu 

jëmmal te do leen ci fay dara ci doxaliinu nangu ay lijaasa yu 

iniwersité yu bawoo bitim-réew yuñu wara firndéel ca Españ, ak ay 

lijaasa yu Españ di joxe ñu war leen firndeel bitim-réew.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Carrer de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14h; 

dimarts i dijous de 9 a 14:30h i de 15 a 17h (juliol i agost, de 9 a 

14h) 

Telèfon: 93 268 22 22 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru  
 

tel:932682222
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru
http://queestudiar.gencat.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/
tel:932682222
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/saru
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Telèfon: 93 268 22 22 

https://atlantidamigra.org/  

Carrer de Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Horari d'atenció: dimarts i dijous de 9h a 13h 

Correu electrònic: interprofessions@gmail.com 

Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta, Barcelona 
Telèfon: 933 010 597 / 934 120 034 
https://sosracisme.org/  

 

Via Laietana 2, Barcelona 

Telèfon: 932 230 323 / 932 232 591 

Correu electrònic: accesnet.sur@gencat.cat 

Telefon: 93 268 22 22 

https://atlantidamigra.org/   

Tali Trajà, 14 (Interior) Barcelona 

Waxtu dalal: Talata ak aljémés fukki waxtu ak ñént ba fukki 

waxtu ak ñétt 

Imél: interprofessions@gmail.com 

Via Laietana 2, Barcelona 

Telefon: 932 230 323 / 932 232 591 

Imél: accesnet.sur@gencat.cat 

Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta, Barcelona 

Telefon: 933 010 597 / 934 120 034 

https://sosracisme.org/  

 

Atlàntida Professionals per la Interculturalitat 

Per informació i acompanyament en processos d’homologacions i 

convalidacions d’estudis no universitaris (E.S.O., Batxillerat, 

Formació Professional), o per continuar els estudis o accedir a nivells 

superiors, contacta amb aquesta associació, demana cita i 

t’assessoraran de manera gratuïta.  

 

 

 

 

 

 

 

Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) 

Per a temes referents a l’accés a la Universitat i/o temes de 

convalidació parcial d’estudis universitaris per poder continuar-los en 

una universitat catalana. Per a més informació contacteu-hi! 

 

 

 

 

 

 

Sos Racisme 

Associació de defensa dels drets humans d’acció antiracista. Si 

creus que estàs patint racisme, aquesta associació et pot oferir 

suport social i legal de manera gratuïta i personalitzada.  

 

 

 

 

Atlàntida, liggéeykat yuy yëngu ci boole cosaan yi 

Asosiyasiyoŋ boobu daf leen di xamal tek ci di leen guŋgee ngir ñu 

mën leen nangul seen njàng yi ngeen amal fu bokkul ak iniwersité yi 

(njàngum segondeer, bak, tàggatu ngir am liggéey), mu doon ngay 

weyal sa njàng wala nga mëna dugg ci njàng mu kawe mi. Jokkool 

ak moom ngir jël rendez-vous ngir ñu joxleen ay tektal yu amul fay. 

 

 

 

 

 

 

 

Biro bu lay mey nga dugg ci iniwersité bi (OAU) 

Dafay toppatoo ay mbir yu méngook dugg ci iniwersité ak/wala 

ràññee ci xaaj ay gëstug iniwersité ngir mën leen weyal ci iniwersité 

bu Katalan. Ngir am ci yeneeni leeral, Jokkool ak! 

 

 

 

 

 

Sos Rasism 

Asosiyasiyoŋ buy àar àq ak yelleefu doomu aadama te xeex rasism. 

So leen jàppee ni da ngeen lóru ci rasism, asosiyasiyoŋ bi mën na 

leen jox ndimbal ci wallum sosiyaal ak ci yoon, ci anam bu amul fay 

dara te ñu jëmmal ko.  

 

 

 

 

tel:932682222
https://atlantidamigra.org/
https://sosracisme.org/
mailto:accesnet.sur@gencat.cat
tel:932682222
https://atlantidamigra.org/
mailto:accesnet.sur@gencat.cat
https://sosracisme.org/
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Via Laietana 16, 4a planta, despatx 402, Barcelona 
Telèfon: 933 043 023 
http://www.fundacioacsar.org 
 

Barcelona 
Telèfon: 661 861 875 / Atenció 24 hores: 679 654 088 
http://www.adoratrius.cat 
Correu electrònic: sicar@adoratrius.cat 

Via Laietana 16, 4a planta, despatx 402, Barcelona 

Telefon: 933 043 023 

http://www.fundacioacsar.org 
 

Barcelona 

Telefon: 661 861 875 / Ndimal 24 waxtu ci 24: 679 654 088 

http://www.adoratrius.cat 

Imél: sicar@adoratrius.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundació Privada Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als 

Refugiats (ACSAR) 

Servei gratuït que dóna suport en temes relacionats amb l’asil, el 

refugi, la protecció internacional i promouen programes de societat 

diversa i mobilitat humana.  
 

 

 

  

 
 

Fundació SICAR cat Adoratrius 

L’objectiu d’aquesta associació és restituir a Catalunya els Drets 

Humans de les dones víctimes del tràfic d’essers humanes amb fins 

d’explotació. Si has estat o estàs sent víctima de tràfic i contraban de 

persones i éssers humans, aquesta associació et pot ajudar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondasiyon piriwé Asosiyasiyoŋ bu Katalan bu yore wallum 

jàppale daw-làqu yi (ACSAR) 

Sàrwiis bu amul fay buy jàppale ci ay mbir yu méngook asil, daw-làqu 

ak kaarànge bitim-réew, di siiwalaale ay porogaraami askan yu wuute 

ak jaabante nit ñi. 

 

 

 

 

 

Fondasiyoŋ SICAR cat Adoratrius 

Mbebetu asosiyasiyoŋ bi mooy fexe ba ñu jox cër ci kataloñ àq ak 

yelleefi jigeen yi lóru ci nit yuñu jëfandikoo ngir sàkku leen. Sudee 

dañ leen jëfandikoo ci anam yu bon, asosiyasiyoŋ bii mën na leen 

jàppale.  

 

 

 

 

 

 

Font: web.gencat.cat 
Cosaan: web.gencat.cat 

http://www.fundacioacsar.org/
http://www.adoratrius.cat/
http://www.fundacioacsar.org/
http://www.adoratrius.cat/

