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INTRODUCCIÓ 

     

Àrea 

SERVEIS A LES PERSONES 

   

Des del Programa d’Igualtat Home-Dona de l’Àrea d’Acció Social es vol promoure 

la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, degut a què, malgrat els avenços social 

en el plànol jurídic, encara hi ha desigualtats en àmbits com el laboral o en la 

conciliació de la vida familiar que requereixen d’una intervenció específica. 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

Servei d’acolliment, informació i ajut a dones 

Suport i ajut a casos de violència de gènere 

Organització d’activitats de sensibilització al voltant del Dia Internacional de les 

Dones i el Dia Internacional contra la Violència de Gènere 

Coordinació i gestió del SIAD que ofereix orientació i assessorament en tot allò 

relacionat amb les dones, així com atenció psicològica (individual i en grups) i el 

POJM d’assessorament jurídic. 

Coordinació i assessorament a entitats. 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits es poden realitzar a l’OAC es poden consultar a www.lagarriga.cat on 

trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la seva tramitació i 

dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax, correu postal o per 

Internet, a través de l’aplicatiu e-tram 

(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6

B76E636E84F11358.asp?codent=089) 

 

 

COMPROMISOS 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 

 

 

A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2015-19 

 

 

 

http://www.lagarriga.cat/
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=089


 
Transparència 

 

 

 

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

 

 

A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2015-19 

 

 

ON SOM? 

 

Adreça: c/ St Francesc, 1-3 

Telèfon: 938719095 

Correu-e genèric: ialarcos@ajlagarriga.cat 

 

Horari: De dilluns a divendres matins de 9 a 14 h i dilluns i dimarts tarda de 

16,30 a 19  

 

Centre d’Informació i Recursos per a Dones 

Horari: dimarts, de 16.30 a 19h 

 

RESPONSABLES  

 

Responsable polític: Juliet Grau 

Correu-e:  jgrau@ajlagarriga.cat 

 

Cap d’Àrea: Maria Francisco 

Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat 

 

Responsable tècnic/a: Núria Branzuela 

Correu-e: nbranzuela@ajlagarriga.es 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Data realització  

 

20 juliol 2015 
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