GUIA PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER LA COVID-19
Amb la reorganització dels serveis bàsics, l’atenció a les dones que es
troben en situació de violència masclista es manté activa
Informació, orientació i assessorament:
Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones - CIAD
- Telèfon: 973 700 461
- Correu electrònic: feminismes@paeria.es

Atenció psicològica, jurídica i acolliment
d’urgència social
-Telèfon: 112 / 900 900 120 Disponible 24h

La protecció, l’orientació i l’assistència social està garantida
amb els serveis municipals i els de la Xarxa Local d’Atenció

GUIA PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER LA COVID-19
Confia en els establiments
on trobis aquest cartell
(supermercats, farmàcies)

Establiment segur contra la violència masclista
#NoEstàsSola
#JoActuo

Centre Municipal d’Informació i Atenció a les Dones - CIAD

973 700 461

feminismes@paeria.es
https://feminismes.paeria.cat

Pots trobar més informació i recursos a:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/

SI ESTÀS EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA,
TANT SI CONVIUS AMB L'AGRESSOR COM SI NO...
Estàs en situació de risc? El més important és la pròpia seguretat.
- Busca un lloc segur i truca al 112 o contacta amb persones del teu entorn
que puguin activar els serveis policials i/o d’emergència.
- Si tens possibilitat, abandona el domicili i acudeix a:
- Mossos d’Esquadra. Carrer de Sant Hilari, 38. Tel. 973 70 00 50
- Guàrdia Urbana. Carrer Salmeron, 1. Tel. 092
Si no és possible la
tornada al domicili:

Si cal atenció
sanitària:

Si interposes denúncia:

S’ activarà el servei
d’acolliment
d’urgència social,
per a tu i els teus
filles/es.

T’acompanyaran
al centre de salut.

Podràs demanar l’Ordre
de Protecció, i activar
mesures de protecció i
judicials temporals en
temes econòmics i de
custòdia dels menors a
càrrec.

ET PODEM AJUDAR

SI ESTÀS EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA, CONVIUS
AMB L'AGRESSOR I NO VOLS CONTACTAR AMB LA POLICIA
Contacta amb els serveis socials municipals:
- presencialment, de 10 a 13 h.
- per telèfon.
- per correu electrònic.
Serveis Socials Centre Històric i
Democràcia
C/ de Tallada, 1 entresòl.
Tel. 973 700 337
sscentrehistoric@paeria.cat
ssdemocracia@paeria.cat

Serveis Socials Balàfia-Pardinyes-Secà
C/ de Terrassa, 1 (xamfrà c/ del Penedès)
Tel. 973 700 655
ssbalafia@paeria.cat
sspardinyes@paeria.cat
ssseca@paeria.cat

Serveis Socials Mariola
C/ d'Artur Mor, 1. Tel. 973 700 656
ssmariola@paeria.cat

Serveis Socials Cappont
C/ d'Alfons ||, 14 - Tel. 973 700 645
sscappont@paeria.cat
ssbordeta@paeria.cat
ssmagraners@paeria.cat

ET PODEM AJUDAR

Centre Municipal d’Informació
i Atenció a les Dones - CIAD
feminismes@paeria.es
https://feminismes.paeria.cat

973 700 461

Sospites que estàs en una
situació de violència masclista
i no tens clar com actuar?

Vols planificar un nou
projecte de vida lluny
de l’agressor?

Creus que pateixes violencia
contra les dones fora de la parella?
-agressions i abusos sexuals
-assetjament laboral
-matrimonis forçats
-mutilació genital femenina...

Informació, orientació i
accés als serveis que
necessitis.
• Psicològic
• Jurídic

La violència masclista és una situació complexa que en moltes
ocasions es normalitza i és difícil d’identificar. Al CIAD t’escoltarem i
t’orientarem de manera totalment confidencial.

