
Mossos d'Esquadra
088
93 860 85 85

Policia Local de Sant Celoni
092 (des de Sant Celoni)
93 864 12 17 (des de fora de Sant Celoni)

Policia Local de Santa Maria de Palautordera
93 847 96 30

Mossos d’Esquadra
o Policia Local
Si vols denunciar maltractaments, demanar una ordre de
protecció contra l'agressor o necessites acolliment urgent
fora del teu domicili.

Hospital de Sant Celoni
93 867 06 17
93 867 03 17

CAP de Sant Celoni
(centre de salut)
93 867 41 51

CAP de la Batllòria
93 847 21 19

CAP de Santa Maria
de Palautordera
93 848 25 36

CAP de Sant Esteve
de Palautordera
93 848 24 70

CAP de Vallgorguina
93 867 87 87

CAP de Gualba
93 848 71 51

Àrea Bàsica de Salut o
Hospital de Sant Celoni
Si pateixes maltractaments, l'equip del Centre d’Atenció Primària
de Salut t’ofereix un espai confidencial on podràs rebre atenció,
suport i orientació, i on et podran adreçar a altres serveis especialitzats.

Si necessites atenció mèdica urgent t’atendran al Servei d'Urgències
de l'Hospital de Sant Celoni.

Servei a
la dona
Sant Celoni



Ajuntaments adherits:
Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera,
Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina

Un servei que ofereix atenció
social, psicològica i jurídica
a dones que pateixen
qualsevol tipus de
maltractament per raons de
gènere i/o altres situacions
de risc social per a la dona
i els seus fills i filles.

• Prevenir i evitar la violència de gènere.

• Donar una resposta a la demanda de
la dona, adequada i coordinada amb
la resta de serveis de la xarxa.

• Promoure accions per l’eradicació de
la violència masclista (tallers preventius
a les escoles, xerrades...).

• Potenciar, juntament amb altres àrees
(Salut, Educació, Treball...) la creació
de recursos adreçats a les dones.

• Promoure la igualtat d’oportunitats
de les dones i, especialment, de les
dones en situació de violència de
gènere.

• Informar dels drets de la dona i dels
serveis existents al municipi i fora
d’aquest.

Com
contactar-hi?

Telèfons
dels Serveis
Socials del
Baix Montseny

Què és? Objectius

Concertant una visita amb el psicòleg
del Servei:
Al telèfon 93 867 51 94 o personalment
al Centre per a la petita infància i família,
al carrer de Pere Ferrer, 15
El psicòleg realitza la primera acollida
i valora la necessitat de derivació a
l’assessoria jurídica, als serveis socials o
a altres serveis de la xarxa d’atenció
a les dones.

Sant Celoni
93 864 12 12

Santa Maria de Palautordera
93 847 96 25

Sant Esteve de Palautordera
93 848 00 82

Vallgorguina
93 867 91 25

Gualba
93 848 70 27

Campins
93 847 50 30

Montseny
93 847 30 03

Fogars de Montclús
93 847 51 04
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