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Entrada a l'edifici El Mirador

El Servei d’atenció a les dones se situa a partir d’ara a El Mirador
Centre de Coneixement

Dijous 11 de novembre de 2010
Programes| Dia Mundial contra la Violència de Gènere 2010

Per poder utilitzar les diferents prestacions que ofereix, caldrà demanar cita
prèvia

El Servei d’atenció a les dones de Castellar del Vallès, que ofereix informació,
formació i assessorament en temes d’interès per a les dones del municipi, es troba
situat des d’aquesta setmana a El Mirador Centre de Coneixement.

Entre les prestacions que ofereix aquest servei es pot trobar el d’orientació jurídica,
que tracta temes com el règim jurídic del matrimoni i de les parelles de fet, les
separacions i divorcis, les mesures civils amb caràcter d’urgència, l’impagament de
pensions, la custòdia de fills i filles o els processos penals per violència de parella,
ordres de protecció i denúncies, entre d’altres. Per poder utilitzar aquest servei, que
atén les persones interessades cada quinze dies, els dilluns, de 15 a 17 hores, cal
concertar cita prèvia al Servei d’Atenció Ciutadana (tant a El Mirador com a l’Espai
Tolrà) o bé a la Regidoria de Benestar Social, situada a l’Espai Tolrà (c. Portugal,
2C).

L’assistència psicològica, tant a dones com a infants i adolescents, és una altra de
les prestacions que ofereix el Servei d’atenció a les dones. Així, ambdós serveis
d’assistència, que s’adrecen a les dones i als seus fills i filles que hagin patit o
pateixin situacions de violència de gènere, es poden utilitzar sol·licitant cita prèvia a
la Regidoria de Benestar Social.

D’altra banda, des del Servei també s’organitzen xerrades de temàtiques diverses
que afecten les dones.

A més, a El Mirador es pot trobar també, tots els dimecres, de 16 a 18 hores,
l’Associació de dones Hipàtia, una entitat formada per dones castellarenques que
programa activitats com tallers, xerrades i altres que les mateixes dones proposin.

Castellar commemorarà amb diversos actes el Dia Mundial contra la violència
de gènere, que se celebra el 25 de novembre

Castellar del Vallès commemorarà un any més el Dia Mundial contra la violència de
gènere, que se celebra arreu del món cada 25 de novembre. Sota el lema “No a la
violència contra les dones”, aquest 2010 s’han previst diversos actes a la vila, que es
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duran a terme entre el 22 de novembre i el 3 de desembre.

Així, el proper dimarts dia 23 de desembre l’Associació de Dones Hipàtia ha
organitzat una xerrada que porta per títol “Sexualitat i menopausa”, i que es
realitzarà a la Sala d’Actes de El Mirador a les 19.30 hores. L’endemà, 24 de
novembre, Maria Iceta, advocada del Servei d’Atenció a les Dones, protagonitzarà
una altra xerrada, titulada “Saps com t’afecta el nou codi civil català sobre la
persona i la família?”. Durant aquesta xerrada, que tindrà lloc a les 20.30 hores al a
Sala Xavier Caba de El Mirador, es tractaran temes com la separació, el divorci, la
custòdia compartida, o el dret sobre l’habitatge, entre d’altres.

Els actes al voltant del Dia Mundial contra la violència de gènere també inclouen la
lectura del manifest d’enguany, que es farà a Ràdio Castellar el 25 de novembre a
les 12 hores, i que es completarà amb una tertúlia a la mateixa emissora municipal.

D’altra banda, l’Espai Jove serà l’escenari, divendres 3 de desembre, de 18 a 20
hores, d’un taller per a públic jove que porta per nom “Com gestionar la nostra
ràbia?”.

Un altre taller, en aquest cas de dues sessions que se celebraran els dies 25 de
novembre i 2 de desembre al Centre d’Atenció Primària, completarà els actes
previstos. Per participar en aquest taller de defensa personal per a dones, que tindrà
lloc de 18.30 a 20 hores, cal inscripció prèvia, presencial o per telèfon, a la
Regidoria de Benestar Social, situada al carrer de Portugal, 2B, 1r pis (tel. 93 714 40
40).

Els actes inclouran l’exposició “Dones i oficis de Castellar del Vallès”, que es podrà
veure al CAP de salut del 22 de novembre al 3 de desembre, i un recull bibliogràfic
sobre dones i violència que es podrà consultar del 22 al 28 de novembre a la
Biblioteca Antoni Tort.
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