
SIAD

  Com s'accedeix al servei

Directament o per derivació d'un altre servei, una 
en�tat o persones conegudes. El SIAD està ubicat al 
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Plaça Sant 
Roc, 2 Móra d'Ebre. Amb possibilitat d'i�nerància a 
Flix.

  Equip profesional

El SIAD compta amb un equip mul�disciplinari amb 
professionals del dret, la piscología i l'educació 
social.

Servei d'Informació 
i Atenció a les Dones

Plaça Sant Roc, 2
Móra d'Ebre

de dilluns a divendres
de 9 h a 15 h

977 401 851
650 115 656

ss6@riberaebre.org

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

900 900 120
Contra la violència
masclistaAtenció 24 h



  Què és un SIAD?

El SIAD és un Servei d'Informació i Atenció a les 
Dones. És un servei adreçat a les dones i oferim 
informació, orientació, assessorament i 
acompanyament en tots aquells aspectes relacionats 
amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, 
familiar i altres.

  Serveis que ofereix

§ Jurídic:
è Assessorament en situacions de crisis de 

parella, processos d'incapacitació, custòdia 
dels fillsi filles i orientació en temes de caire 
legal.

§ Psicològic:
è Acompanyament psicològic en situacions de 

malestar emocional.
è Fomentar i millorar les competències 

comunica�ves, les habilitats socials i 
l'autoreconeixement.

§ Social:

è Informació, orientació i assessorament sobre 
recursos i serveis.

è Detecció i prevenció de situacions de risc i 
exclusió social.

è Atenció i suport en situacions de violència 
masclista.

A més, des del SIAD també es realitza treball 
comunitari donant suport a les associacions de dones, 
formació, Grups d'Ajuda Mútua, prevenció i detecció 
de possibles situacions de violència masclista i 
coordinació amb la xarxa pública i privada del territori.

  A qui s'adreça?

A totes les dones de la Comarca de la Ribera d'Ebre 
per tal que puguin gaudir i exercir els seus drets en 
llibertat i sense discriminacions.

  Horari d'atenció al públic

Demanar cita prèvia al telèfon 977401851 o 
650115656 de dilluns a divendres de 9 h a 15 h.


