Serveis d'atenció que ofereixen les entitats a les dones que pateixen violència masclista
-dades informades per les mateixes entitats-

Entitat

Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

Tipologia de l'atenció

Adreça electrònica

Telèfons i horaris d'atenció

Zona en què es
fa l'atenció

ASS. DONES NO ESTÀNDARDS

Atenció a la dona amb discapacitat al seu domicili.

Acompanyament , mediació i suport

donesnoestandards@hotmail.com

Dilluns a divendres de 09:oo a 18:00 hores
93/458.45.87 /39.82

Barcelona i
rodalies

ASSEXORA'TGN

- Atenció i informació via telefònica, whatsAapp o mail
a persones treballadores del sexe.
- consultes i informació sobre salut sexual,
- Facilitar informació sobre VIH i altres ITS via
recursos existents i accès a aquestos /facilitar
telefònica, WhatsAap o mail a la població en general /
informació sobre VIH i ITS
facilitar informació sobre recursos i accès sanitaris i
socials relacionats amb la salut sexual.

sstarragona@gmail.com (informació
general sobre salut sexual)
infopreservat@gmail.com (atenció a
persones treballadores del sexe)

665 64 04 35 (informació general) i el 622 02
02 97 (info sbre VIH i ITS) de dilluns a
divendres de 10h a 19h

S'atendrà
qualsevol
persona,
independentment
d'on visqui

Teléfon 695697770 des de les 10h a les 20h.
Dilluns a divendres

Catalunya

De dilluns a diumenge de 8 a 20 hores al
correu electronic: associacioesfera@gmail. I
de dilluns a divendres de 15 a 20 hores i
dissabte i diumenge de 10 a 15 hores al
telefon 616262377

Girona i
comarques

- Atenció psicológica, informació general,
Des del primer moment estem donant atenció per a
orientació jurídica (civil), contenció emocional,
calaurelia@hotmail.com
ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA totes les dones vía telefónica (trucades i Whatsapp) o detecció de violències masclistes.
per email
- Seguiment de les nostres usuàries i
coordinació amb altres entitats i Mossos
Consultes Messenger:
FacebookAssociacio Esfera Girona
Consultes correu electronic:
associacioesfera@gmail.com Web:
http://tht7536.webmo.fr/

ASSOCIACIO ESFERA

A través de l'equip de psicòlogues, educador i
treballadores socials: primera consulta i
derivació a serveis especialitzats, contenció
emocional i seguiment.

Associació Hèlia

Tota l'atenció que oferim durant aquests dies de
mesures preventives de COVID-19 es realitzen
únicament via telefònica (trucades i whatsapps) i via
correu electrònic.

A través de l'equip d'Hèlia: primera consulta i
derivació, atenció psicològica i assessorament
jurídic (penal, civil i/o familia, laboral) i
finalment comptem amb l'equip de voluntariat
sensibilitzat i de sabers diversos amb el qual
oferim acompanyament de contenció
emocional.

Consultes generals:
helia@heliadones.org
Atenció a dones:
atencio@heliadones.org

Telèfon de contacte consultes generals:
691069629; telèfon d'atenció a dones:
654850527; Horaris aproximats d'atenció:
dilluns a divendres de 9h a 20h30 segons
urgència i necessitats

Catalunya

Associació per la Igualtat ADONA'T

Durant aquests moments només podem oferir servei
de consultes on line.

Atenció a les consultes per mitjà de correu
electrònic

adonatsallent@gmail.com

Tots els dies de la setmana de 17:00 a 20:00 h

Sallent (El
Bages)

ASSOCIACIÓ SALUT I FAMILIA

Atenció presèncial i cribatge mitjançant test
Programa d'Atenció i Detecció Precoç de la Violència
internacional PVS.
de Parella contra les Dones Vulnerables
Durant epidèmia TELEASSISTÈNCIA

saludyfamilia@saludyfamilia.es

De dilluns a dijous :09.00h a 18.00h.

Catalunya
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Entitat

Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

ATRA Associació

- Oferim atenció telefònica individual i tenim
actiu un grup de whats app tots els dies de la
setmana. Les professionals del programa
En el marc del programa ACTUA DONA, servei de
anem fent coordinacions telefòniques amb les
suport i acompanyament per a dones amb trastorn
professionals dels serveis d'atenció a les
mental que pateixen violències masclistes estem fent
violències (SIE, Siads, Sara...) i també amb
atenció telefònica per part de professionals i tenim
les referents de Salut Mental (CSMA) quan
yguasch@grupatra.org
actiu un grup de WhatsApp per facilitar que es
detectem possibles signes de
comuniquin entre elles, es donin ànims, enviem
descompensació del trastorn mental i/o de la
informacions rellevants, etc... En aquests moments
violència (aguditzat per la situació de
estem elaborant una app específica per al programa.
confinament i convivència). Existeix també un
grup de voluntàries que segueixen en
contacte via WhatsApp.

Telèfon 610 570 199 i WhatsApp
Durant el període d'afectació funciona les 24 h Catalunya
/ 7 dies de la setmana.

Càritas Diocesana de Girona

Atenció telefònica per assessorament a
SAI. Servei d'assessorament a persones immigrants.
persones immigrants. Seguiment amb
També assessorament en temes d'estrangeria a
trucades, mails i vídeoconferències a les
participants i personal tècnic.
dones dels pretallers de neteja,.

De dilluns a ivendres de 09:00 a 13:00 hores . Demarcació de
Telèfons: 69918417 608000452
Girona

CCOO de Catalunya

Oferim atenció telefònica o per mail. També
mitjançant les delegades que tenim a les empreses
on tenim representació. Fem atenció telefònica
permanent, oberta i gratuita a totes les persones que
ho necessitin. No cal ser afiliada. Tenim bloc de
preguntes freqüents en tres àmbits el laboral, el de la
salut laboral i el dels ajuts socials derivats de la crisi
del covid-19. Totes les demandes es redirigeixen a
personal assessor i si cal al Gabinet tècnic jurídic.
Comptem amb el SIAD laboral

CJAS - programa jove de L'Associació
de Drets Sexuals i Reproductius

Creació Positiva

29/04/2020 - 13:16

Tipologia de l'atenció

Adreça electrònica

immigracio@caritasgirona.cat

Les demandes de dones que pateixen
violència per part de les parelles si son
afiliades es deriven a les responsables de les
secretaries de dones de les diferents
federacions En situació d'emergència ens
Consultes en línia:
sumem a la campanya "local segur" a la
http://consulta.ccoo.cat
nostra seu de Via Laietana,16 de Barcelona.
Estem amb converses amb les patronals per
a que s'hi sumin tots els establiments que han
de romandre oberts: botigues i supermercats
fruiteries queviures etc.

- Atenció directa en el CJAS. Tres dies a la
setmana: dilluns i divendres de 10 a 15h i
dimecres de 15 a 20h. S'atenen demandes
En relació a les adolescents i dones joves que
sobre Anticoncepció d'Urgència, prova
atenem des de L'Espai Lila del cjas, fem seguiment
d'embaràs i derivacions d'IVE. En aquestes
telefònic principalment, o per correu electrònic, de
visites es continua aplicant el protocol de
manera setmanal, i si es valora necessari més d'un
detecció de VM. En el cas que alguna dona
cop a la setmana.
vulgui fer atenció les professionals de L'Espai
També contactem i fem seguiment amb les persones
Lila es posen en contacte amb elles.
que no estaven fent atenció en L'Espai Lila però que
- L'Espai Lila. Seguiment i atenció dels casos
fan demanda de ser ateses ara.
en atenció; acollida, seguiment i atenció de
primeres demandes; derivació a altres
serveis.
Tota l'atenció que oferim durant aquests dies de
mesures preventives de COVID-19 es realitzen via
A través de l'equip de psicòlogues i
telefònica i en cas d'urgències presencial (també a
treballadores socials: primera consulta i
usuàries per WhatsApp) i via correu electrònic.
derivació a serveis especialitzats, contenció
Habitualment atenem dones que pateixen violència
emocional i seguiment d'usuàries de l'entitat.
sexual, durant el període d'alarma atenem situacions
de violència masclista.

- consultes en general:
correu@centrejove.org
- coordinació de L'Espai Lila:
rgomez@centrejove.org
- coordinació de L'Associació de DSiR:
coordinacio@lassociacio.org

Telèfons i horaris d'atenció

Telefon 93310000 De dilluns a divendres de 9
Tot Catalunya
a 19h i dssabtes i diumenges de 9 a 14h

- Consultes generals: trucades en el
934151000 i consultes per whatsapp en el
687748640
(de dilluns a divendres d'11 a 18h).
Les professionals que atenen aquest dos
telèfons, en el cas de ser una demanda sobre
VM es posen en contacte amb les
professionals de L'Espai Lila per fer el
seguiment.
Estem valorant poder establir una via directa
amb les professionals de L'Espai Lila

Consultes generals:
crea@creaciónpositiva.org
Atenció a dones:
mluisa@creacionpositiva.org
tsocial@creacionposiitva.org

Telèfon de contacte 934314548
Horaris d'atenció: dilluns a divendres de 9h a
19.30 segons urgència i necessitats

Catalunya
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Zona en què es
fa l'atenció

Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

Tipologia de l'atenció

Adreça electrònica

Telèfons i horaris d'atenció

Creu Roja Girona

ATEMPRO

Atenció telefònica 24 hores els 7 dies de la
setmana (altes d'ATEMPRO, averies.
Atenció presencial i telefònica a totes les
oficines territorials de la Creu Roja.

servicio.atempro@creuroja.es

De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 hores.
Tot Catalunya
Telèfon 972222222

Dones amb Empenta

Els equips de cada servei i programa, en
aquest moment segueixen fent les atencions i
Posem aquí altres serveis, a part dels SIE i SIAD
seguiments via telefonica. Es fa 1a acolllida,
contenció emocional, derivacions i seguiment
Mantenim els següents serveis i programes d'atenció
dels casos. Es mantenen totes les
actius mitjançant l’atenció i seguiment telefònic, ja
coordinacions amb els diferents serveis via
1. Servei d'atenció a les famílies: SOAF
que creiem que la situació de confinament pot
telefònica o per correu electrònic.
i EAF's
generar angoixes sobrevingudes a les dones i a les
famílies i és important seguir oferint aquest espai
En tots els serveis pel seguiment i atenció a
soafanoia@dae.cat / eaf.piera@dae.cat
d’acompanyament i suport quan calgui.
les dones i famílies s'han flexibilitat els horaris /eaf@dae.cat
per part de les professionals segons
1. Servei d'atenció a les famílies: SOAF Anoia, EAF
necessitats i disponibilitats de les dones i
2.PROGRAMA SALUT per a les dones:
Piera i Vilanova
famílies ateses.
2. Programa de Salut per a les dones - Servei
Referent programa Myrna Gonzalez d'atenció psicològica en col.laboració i en el marc de
1. Hem unificat horaris d'atenció al servei
donesambempenta@dae.cat
l'ASSIR
general de SOAF, ja que tots els serveis
ge`neralment funcionem amb un sol telèfon
En el cas que es detectin violències en el marc de
d'entrada de servei unificat.
l'atenció a les families o des de l'atenció al programa
2. Es un servei d'atenció psicològica en en el
de Salut s'activa el circuit i les derivem cap als serveis
marc de l'ASSIR, el circuit de derivacions és
especialitzats.
intern i son les llevadores qui ens fan
directament les derivacions.

Entitat

DONES DE LA VALLALTA

En aquests moments només oferim teràpies
psicològiques on line.

Cada any fem tallers d'autodefensa personal
gratuits per a dones.

Dones Juristes

Es realitzen de forma telefònica o telemàtica els
assessoraments jurídics a dones, col·laborant amb
Ca la Dona (Espai dels Drets), així com en els
diferents serveis per a dones d'Ajuntaments d'arreu
de Catalunya: es poden consultar a la pag. web de
l'associació

Assessoraments jurídics en dret civil, família,
violències masclistes, penal,
info@donesjuristes.cat
laboral,estrangeria i menors (principalment)

EL SAFAREIG

A través de l'equip del Safareig: primera
consulta i derivació, atenció psicològica i
L'Atenció que oferim durant aquests dies de COVIDassessorament jurídic (penal, civil i/o familia,
19 es realitza a través de telefon i/o videoconferència
laboral). També realitzem atenció a nens,
via zoom. Fem els seguiments de les dones ateses
nenes i joves. En aquests moments
en funció de si disposen d'un ordinador via zoom, o
d'emeregència hem flexibilitzat els nostres
sinó via telefònica.
horaris i són a convenir amb les dones,
infants i joves.

29/04/2020 - 13:16

donesdelavallalta@gmail.com

El correu de contacte és
safareig@safareig.org
Les terpèutes de l'equip: seguiment de
les donesque estan al programa.
Atencio a noves demandes: dones,
familiars,amistats.Contenció
emocional.Suport
terapèutic.Orientacions de
protecció.Derivacio a altres serveis

1. Servei d'atenció a les famílies: SOAF i
EAF's
Dilluns a divendres de 10.00 a 14.00
Dilluns de 16.00 a 19.30
649 78 53 47

Anoia

2.PROGRAMA SALUT per a les dones:
93 803 15 04 (ASSIR)

Mail, facebook, Instagram, mòbil 654803851

Catalunya

Telèfon d'atenció a les dones 935805161.
Telèfon de gestió per a professionals
936923187

Catalunya
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Entitat

Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

Tipologia de l'atenció

Adreça electrònica

Telèfons i horaris d'atenció

Zona en què es
fa l'atenció

ENRUTA'T

Gestionem el Servei del CIRD Jove a
Santa Coloma de Gramenet.
El servei ha passat a fer-se telèfonic o via
WhatsApp.

Atenció a noies que pateixen violències
masclistes.
Via telemàtica o telefòncia.

Mail - cirdjove@gramenet.cat

Telèfon: 693 55 20 24
Dimarts i dijous de 10h a 17h

Santa Coloma de
Gramenet

FUNDACIO AGI

Realitzem assistència telèfónica de recolzament
psicològic i jurídic, suport i seguiment a les dones
víctimes de violència de gènere i a les families.
Atenció recolzament i seguiment a les famílies que
són objecte de violència filoparental.

Atenció psicològica, jurídica a dones que han
presidencia@funfacioagi.org o
patit violència masclista o families que són
info@fundacioagi.org
objecte de violència filoparental

De dilluns a divendres de 9,00 a
18,00h.Telèfon 647857679

Catalunya

1) Oferim atenció telèfonica per a treballadores
sexuals (Àmbit Dona).
2) Oferim atenció a través de la pàgina web:
siemprevivas.org, a dones de població general.
3) Atenció urgent en temes de prostitució forçada.

A través de l'equip: psicòloga, treballadora
social (atenció a la consulta i derivació a
serveis especialitzats, contenció emocional i
seguiment d'usuàries de l'entitat). Atenció en
temes jurídics amb personal propi i suport
extern. Suport a través d'acompanyament a
recursos especialitzats i de protecció en
situacions de prostitució forçada.

Temes de coordinació:
m.merono@fambitprevencio.org
Temes de comunicació:
comunicacio@fambitprevencio.org
Atenció a través de web:
info@fambitprevencio.org

Telèfon acollida servei Àmbit Dona per a
treballadores sexuals dones cis i trans:
93317059. Horari: 10 a 16 hores. Telèfon de la
pàgina web siemprevivas: 936039846 atenció
a dones independentment que siguin o no
treballadores sexuals, atenem també a
familiars o persones properes.

Catalunya i
atenció online
independentment
d'on visqui la
dona.

FUNDACIÓ AROA

Tota l'atenció que oferim durant aquests dies de
mesures preventives de COVID-19 es realitza via
telefònica, incloses consultes per whattsapp i via
correu electrònic. Aquestes 2 primeres setmanes
també hem fet urgències presencials però a partir
d'avui per una qüestió de tancament de l'espai pel
COVID-19 ja no podrem oferir aquesta opció.

Seguiment de les dones i filles i fills menors
que formen part dels programes (contenció
emocional, suport terapèutic,orientacions de
protecció i info básica ajuts situació
emergència COVID).
Atenció a noves demandes (dones, en relació
a filles/fills, entorn o altres entitats no
especialitzades que detecten casos, per ex.
entitats persones grans).
Derivació a altres serveis.

*Consultes generals:
aroa@fundacioaroa.org
*Atenció dones (filles|fills):
dones@fundacioaroa.org o
srodriguezp@fundacioaroa.org

Telèfon de contacte: 669 05 75 40
Horaris aproximats d'atenció: de dilluns a
divendres de 9h a 20h segons urgència i
necessitats (caps de setmana i fora d'aquest
horari hi ha una terapeuta de l'equip
responsable de revisió de trucades i
contestador, en cas d'urgència realitza
l'atenció.)

Catalunya

FUNDACIO PRIVADA ARED

Acompanyament a la inserció laboral
Es realitzen seguiments via telefònica i via WhatsApp
mitjançant un programa específic per a dones mrue@fundacioared.org
de les dones ateses
que han patit violencia masclista

FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

L'entitat manté en funcionament els serveis
especialitzats en violència i d'atenció a dones (SIES,
SIAD, recursos d'acolliment, Espai Ariadna) i a més
Atenció a dones que pateixen violències
ofereix a través del mail de l'entitat assessorament,
masclistes.
contenció i activació de recursos a dones a través de
la seva referent en violència masclista.

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

29/04/2020 - 13:16

Mail: fsyc@fsyc.org

De 08:30 a 17:00 horas de dilluns a divendres.
Barcelona
Telefon 665385882

De dilluns a divendres

S'atendrà
qualsevol
persona,
indepentment
d'on visqui
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Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

Tipologia de l'atenció

GENERA

Mantenim tots els serveis d'atenció a partir de
l'atenció telefónica, whatapp, videotrucada i email.
Realitzem diagnosis de la situació de les dones
ateses a partir del contacte proactiu i comprobem
l'estat dels espais d'exercici de la prostituco als
territoris d'intervenció.
Mantenim pert tant el projectes de l'area de
BARCELONA, de les comarques de GIRONA i de
detecció i atenció especialitzada a dones en situació
de trata amb finalitat de prostitució forçada.
(INTEGRAS - TRATA)

Consultes sobre salut, especialment salut
sexual i reprodutiva, accès a la TSI i
informació sobre l'actual pandemia de
COVID19.
Suport emocional i detecció i atenció de
situacions de violències.
Derivacions i acompanyament per a la
demanda d'ajudes económiques.

Adreça electrònica

genera@genera.org.es

Telèfons i horaris d'atenció

Atenció: (trucades i whatsaap)
De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 15 a 17h
Àrea de Girona: 696 889 194
Àrea de Barcelona: 648 702 492
(Fora d'aquest horaris s'atenen urgències)

Zona en què es
fa l'atenció

Catalunya (poden
contactar des de
qualsevol
territori)

Consultes de coordinació: 638 125 819

LARIS-ABD

LARIS continua oferint acompanyament
emocional i contenció a les dones que ja es
troben en el programa.
Servei d'atenció, tractament i prevenció de la violència En relació a noves demandes, LARIS ofereix,
laris@abd-ong.org
masclista
via telefònica, acompanyament emocional,
orientació sobre mesures de protecció i
derivacio a d'altres serveis especialitzats de la
xarxa, tant pública com d'atenció comunitària.

De dilluns a divendres de 9.00 a 18.00h.
Telèfon 607213838

Catalunya (poden
contactar des de
qualsevol
territori)

SAHTE JOVES - Terres de l'Ebre

El SAHTE Joves és un servei gratuït i d’assistència
voluntària d’atenció 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
- Durant el període d'afectació estem oferint
relacions afectives. Es tracta d’una intervenció
atenció telefònica individual.
psicosocial on es treballen diferents aspectes sobre la
violència que s’exerceix, la masculinitat, la educació
emocional, entre altres, per tal que puguin arribar a
establir relacions afectivosexuals lliures de violència.

sahtejoves@gmail.com

649 64 48 74 / 672 32 82 06 (també
WhatsApp)
Durant el període d'afectació funciona de 10h
a 21h - Tots els dies de la setmana.

Terres de l'Ebre

SICAR cat (Adoratrius)

Acollida residencial (segons places
Programa d'atenció integral a dones víctimes de tràfic
disponibles) per a situacions urgents.
de persones i els seus fills a càrrec.
Atenció jurídica i social via telemàtica.

serveis@adoratrius.cat

Telèfon emergències 24h: 679 65 40 88

Catalunya

SURT, FUNDACIÓ DE DONES

Atenció psicològica via telefònica i telemàtica
a les dones.
Coordinacions amb referents de serveis
L'atenció que oferim durant aquests dies de
socials i del circuit de violència de la ciutat de
confinament pel COVID-19 és, principalment, a les
Barcelona, incidència amb agents concrets
dones en situació de violència masclista,
davant la situació d’algunes dones de
principalment en l'àmbit de les relacions sexoafectives precarietat extrema sobrevinguda.
i àmbit laboral i es realitza a través de telèfon, correu Assessorament en temes d'ajuts, temes
siare@surt.org i surt@surt.org
electrònic, videoconferència i en alguns casos
laborals i de drets laborals i econòmics davant
presencial. En el marc del programa RAI també
la situació de crisi social i econòmica.
oferim atenció psicosocial a dones en situació de
Contacte amb xarxes de suport
trata.
autoorganitzades que estan cobrint
necessitats bàsiques i posada en contacte
amb algunes dones per poder donar resposta
a situacions d’urgència econòmica i social.
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Dilluns a divendres de 9:00 a 14h i de dilluns a
Barcelona
dijous de 15h a 18h
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Serveis d'atenció que ofereixen les entitats a les dones que pateixen violència masclista
-dades informades per les mateixes entitats-

Zona en què es
fa l'atenció

Entitat

Servei per a dones que pateixen violència
masclista en Situació Alarma Coronavirus

Tipologia de l'atenció

TAMAIA VIURE SENSE VIOLÈNCIA

L'atenció que oferim durant aquests dies de
confinament pel COVID-19 és, principalment, a les
dones en situació de violència masclista, i es realitza
a través de telèfon, skype, i correu electrònic. Estem
fent també suport a professionals de la xarxa.

Les terapeutes de l'equip realitzem:
Acompanyament terapèutic i seguiment de les
dones que estan al programa d'atenció.
Atenció a noves demandes: dones, familiars, Correu electrònic: tamaia@tamaia.org
amistats, professionals. Contenció emocional.
Suport terapèutic. Orientacions de protecció.
Assessorament. Derivacio a altres serveis.

UGT de Catalunya

Comptem am el servei SIAM, servei d'informació,
assessorament i mediació per a les dones. Tota
l'atenció que oferim durant aquests dies de mesures
preventives de COVID-19 es realitzen únicament via
telefònica (trucades i whatsapps) i via correu
electrònic. Seguim oferint atenció directa a través de
totes les nostres delegades que tenim en els centres
de treball. També oferim informació actualitzada a
través de la nostra pàgina web:
http://www.ugt.cat/contactes-per-a-latencio-telefonicai-telematica-de-la-ugt-de-catalunya-covid19/ aquí
trobareu tots els contactes telefònics i telemàtics de la
UGT de Catalunya.

A través de la Secretaria d'Igualtat: servei
d'informació, assessorament i mediació per a
totes les dones que ho demanin, siguin o no
afiliades. Es fa la primera consulta i derivació
si escau a la federació corresponent i serveis
jurídics. Seguiment del cas. En situació
d'emergència ens sumem a la campanya
"establiment segur contra la violència
masclista" a la nostra seu de Rambla del
Raval, 29-35 de Barcelona.

Consultes SIAM: 93 329 82 73, en horari de
9:30 a 14h, de dilluns a divendres / I al correu:
igualtat@catalunya.ugt.org / Enllaç al díptic del
Consultes al SIAM:
SIAM:
igualtat@catalunya.ugt.org Consultes
http://www.ugt.cat/download/igualtat,_inclusi%
en línia a la nostra web:
C3%B3_i_no_discriminaci%C3%B3/dones_i_i Catalunya
http://www.ugt.cat/contactes-per-agualtat/D%C3%ADptic%20SIAM%20_2010.pdf
latencio-telefonica-i-telematica-de-la-ugtConsultes en línia a la nostra web:
de-catalunya-covid19/
http://www.ugt.cat/contactes-per-a-latenciotelefonica-i-telematica-de-la-ugt-de-catalunyacovid19/

Unitat Canina goss.o.s

L'atenció que oferim es via telefònica, donem
formacio teòrica i practica en cas que ja disposin de
gos. Si no disposen encara de gos, fem reforç
psicologic.

Derivació a altres serveis. Asssessorament

Assc.gossosk9@gmail.com

Valentes i Acompanyades

L’associació “Valentes i Acompanyades” treballa per a
la prevenció dels matrimonis forçats, greu
manifestació de violència contra la dona, contra la
seva autonomia, integritat física i emocional i, en
conseqüència, contra el seu projecte de vida com a
ésser lliure.El nostre objectiu és donar suport a noies
Atenció telefònica a les usuàries i organismes info@valentesiacompanyades.org
adolescents i joves que pateixen l’amenaça d’un
que ho necessitin.
ariadna@valentesiacompanyades.org
matrimoni forçat mitjançant l’enfortiment emocional, la
capacitació educativa i professional i
l’acompanyament integral i amb el recorregut que
sigui necessari per al seu desenvolupament com a
dones lliures. Seguiment de les usuàries i
assessorament als organismes que ho necessitin.
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Adreça electrònica

Telèfons i horaris d'atenció

Telèfon de contacte: 93 412 08 83
Horari: de 9 a 20.30 - de dilluns a divendres.

Catalunya i
atenció online
independentment
d'on visqui la
dona.

Mobil 643764884

Catalunya

De dilluns a dijous de 09:00 a 17:00 i
divemdres de 09:00 a 15:30. El telèfon de
contacte: 605254225. Les urgències també
són ateses fora d'aquest horari.

Demarcació de
Girona i les
urgències de la
resta del país.
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