
T’ajudem quan 
Informació, assessorament i 
acompanyament sobre qüestions 
de gènere

ho necessites
Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones de Molins de Rei (SIAD)

ON SOM:
Àrea de Serveis a les Persones
Ca n’Ametller
C. de Jacint Verdaguer, 95 bis
08750 Molins de Rei
Tel. 93 680 37 31
Mail: siad@molinsderei.cat



QUÈ ÉS EL SIAD?
El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones que 
l’Ajuntament de Molins de Rei posa a disposició de les dones   
del municipi.

Aquest servei ofereix gratuïtament informació, assessorament  
i acompanyament sobre qüestions de gènere. També afavoreix la 
participació de les dones, impulsa polítiques d’igualtat i promou 
campanyes per sensibilitzar la ciutadania.

A QUI S’ADREÇA?
A totes les dones de Molins de Rei

A les persones, entitats i col·lectius que treballen per la igualtat 
entre dones i homes

QUÈ OFEREIX?
Servei d’assessorament jurídic: consell legal sobre 
els drets de les dones en relació amb el dret de 
família, maltractaments, conflictes per propietats, 
drets laborals, conflictes penals, assetjament sexual, 
maternitat, matrimoni, parelles de fet, etc.

Altres activitats
 Impuls del Pla d’Igualtat de Molins de Rei
 Campanyes de sensibilització i prevenció
 Edició, publicació i difusió de materials informatius
 Conferències, tallers i exposicions
 Commemoració de diades significatives: Dia Internacional de les 
Dones, Dia internacional per a l’eradicació de la violència masclista 
contra dones i nenes

Informació i orientació a les dones que, per raons  
de gènere, presenten una situació de desigualtat.

Servei d’acompanyament psicològic per a infants:  
espai d’avaluació i/o tractament breu per a menors fills 
i filles de les dones víctimes de violència masclista o de 
situacions especialment vulnerables, i usuàries del SIAD.

Servei d’acompanyament psicològic: atenció 
personalitzada a les dones amb necessitats 
d’acompanyament psicològic per diferents casuístiques, 
especialment per a dones en situació de violència.

Informació i suport a les persones, entitats i 
professionals que treballen o volen treballar a favor  
de la igualtat.


