
Programa de suport a dones embarassades en risc social

NIU 



Aquest programa, impulsat per l’Ajuntament de Granollers, pretén donar atenció i acompa-
nyament a les dones embarassades en risc sociosanitari, per tal de prevenir situacions de 
risc social greu durant la gestació i en la futura família un cop hagi nascut el nadó. 

Algunes de les circumstàncies condicionants més rellevants per a aquestes dones són 
l’estabilitat emocional, la soledat, l’abandonament, l’angoixa, l’edat, les situacions de 
violència, la situació econòmica, l’estructura o funció familiar i els projectes de vida des-
fets, entre d’altres causes. 

Per a un bon desenvolupament d’aquest programa es fa necessari el treball conjunt entre 
les unitats de treball social dels centres de salut i dels serveis socials bàsics del territori.

Els objectius específics del programa són:

— Prevenir possibles situacions de maltractament prenatal i en els primers mesos de 
vida del nadó.

— Donar suport emocional a les dones embarassades en risc sociosanitari durant l’em-
baràs

— Informar i orientar sobre:
 - Exàmens mèdics a fer durant l’embaràs
 - Hàbits a adoptar durant l’embaràs
 - Aspectes legals a tenir en compte quan neixi el nadó
 - Accés als serveis sanitaris

Què ofereix el programa 

– Suport emocional. Oferir acompanyament setmanal durant l’embaràs i després del 
naixement i fins al primer any de vida del nadó. Es porta a terme a l’Espai Familiar 
Petits i Grans del barri Congost (c. Maria Palau, s/n). També es fa acompanyament 
individual mitjançant una treballadora familiar. 

– Suport material. Cobrir les mancances materials que afecten la mare durant l’em-
baràs i el naixement del nadó, amb petits ajuts econòmics: alimentació, medicació i 
material bàsic per a la criança. 

– Suport legal. Resoldre consultes jurídiques en relació a la filiació del nadó i altres 
tràmits legals. 

Contacte 

Equip Bàsic d’Atenció Primària Nord Equip Bàsic d’Atenció Primària Sud
C. Lledoner, 6. Centre Cívic Nord C. Tres Torres, 18-20. Masia de les Tres Torres
Tel. 93 846 60 72 Tel. 93 879 50 44

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i dimarts de 16 a 18.30 h

NIU Programa de suport a dones 
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