
Servei 

d’Informació 

i Atenció a 

les Dones 

(SIAD) 

COM CONTACTAR AMB 
NOSALTRES? 

 
 Presencialment: 
 
Consell Comarcal de la Cerdanya 

Àrea de Serveis Socials i 
Atenció a les Persones 

C/ Alfons I, 50-52 Baixos 
Puigcerdà 

 
 Per telèfon: 
 

972 14 13 13  
 
 Per correu electrònic: 
 

siad@cerdanya.org 
 

Amb el suport de: 



SERVEIS ESPECIALITZATS: 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 

S’ofereix orientació i assessorament legal 

en:  

. Dret de família: processos de separació, 

de divorci, custòdies, incompliments de 

sentència, parelles estables, etc...  

. Mediació familiar 

. Violència masclista  

. Drets i deures laborals: maternitat i 

paternitat, lactància, conciliació, etc.  

. Estrangeria i permisos de residència 

. Sol·licitud d’assistència  jurídica gratuïta  

ATENCIÓ PSICOLÒGICA 

Suport psicològic adreçat a totes aquelles 

dones que necessitin acompanyament i 

orientació en l’àmbit de les relacions 

personals, laborals, familiars i /o 

intrapersonals. I atenció especialitzada per 

a víctimes de violència masclista. 

QUÈ ÉS EL SIAD? 

El Servei d'Informació i Atenció a les 

Dones és un servei públic, gratuït i 

confidencial format per un equip de 

professionals especialitzats amb l’objectiu 

principal d'informar, assessorar i orientar 

sobre tots aquells temes, serveis, activitats, 

ajuts i recursos d'interès per a les dones de 

la Cerdanya.   

A QUI VA ADREÇAT? 

A totes les dones de la comarca de la 

Cerdanya. 

Als/les professionals , entitats i 

associacions, que treballen en la lluita per 

la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes. 

 

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS? 

. Oferir un espai d'acollida i de referència 

per a les dones i els seus drets. 

. Informar dels recursos comunitaris 

d’atenció sanitària, social, legal, laboral i 

afavorir-ne l’ús per part de les dones. 

 

. Oferir assessorament jurídic i psicològic 

a les dones que ho sol·licitin.  

. Promoure xarxes de relació positiva i 

ajuda mútua, treballant amb la comunitat 

i el teixit associatiu femení. 

. Assessorar, orientar i realitzar una 

primera atenció a dones en situació de 

violència masclista. 

. Treballar coordinadament amb tots els 

serveis i organismes per aconseguir 

l’abordatge integral de la violència 

masclista. 

. Actuar com a observatori de la realitat 

de les dones de la comarca i participar en 

la definició de les línies prioritàries 

d'intervenció en els plans o programes de 

polítiques de dones. 

. Realitzar activitats de sensibilització 

social en matèria de gènere i igualtat. 

 


