
PUNT
D  N

L L I Ç À  D ’ A M U N T

estàs sola, 
estem amb 
i per TU

NOHorari: de dilluns a divendres,  
de 9 a 14.30 h, dilluns de 16 a 19 h.

Telèfons de contacte:  
662 926 211 (trucades i whatsapp)

936 115 021
938 607 220

Ubicació: Parc de Can Godanya, 
C. de la Fàbrica, s/n. 

Lliçà d’Amunt. 

COM SOL·LICITAR  
EL SERVEI DEL PADI



•  Suport al teixit associatiu femení en la realització  
d’accions que visualitzin les aportacions de les dones.

•  Col·laboració amb les entitats de dones del municipi.
•  Sensibilització i prevenció de la violència masclista.
•   Informació sobre la xarxa de recursos del municipi 

que poden ser d’interès per les dones: sanitaris,  
socials, laborals, dinamització, associacionisme  
de dones, centres cívics, entre d’altres.

El PADI és un servei gratuït  
i confidencial on s’ofereix  
informació, orientació i  
assessorament a les Dones  
en qualsevol aspecte  
de les seves vides.

Els serveis que ofereix el PADI estan principalment 
adreçats a les dones del nostre municipi però  
també és extensible al seu nucli de convivència. 

INFORMACIÓ DELS SERVEIS: 

•  Suport i atenció  psicològica en situacions de  
vulnerabilitat (processos de separacions, dols, 
angoixa, processos depressius, dificultats parentals, 
canvis i crisis en el cicle vital, etc).

•  Suport i atenció psicològica a les Dones en situació 
de violència masclista i als seus fills i filles.

•  Suport i atenció psicològica a les persones que  
han patit o pateixen una agressió o discriminació  
per raó de la seva orientació sexual, identitat  
de gènere i/o expressió de gènere.

•  Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes  
d’interès per a les dones.

•  Creació i conducció de grups de dones:  
Creixement personal, Autocura i Autoconeixement, 
Empoderament. 

•  Atenció jurídica personalitzada.
•  Informació sobre drets de les dones en els  

següents àmbits: processos de separació  
i divorci o violència masclista. 

Servei d’acompanyament psicològic 
Treball grupal

Informació, Atenció, 
sensibilització i prevenció

Servei d’assessorament jurídic

EL PADI compta amb diverses línies de servei:
• Servei d’acompanyament psicològic 
• Servei d’assessorament jurídic
• Treball grupal
• Informació, atenció, sensibilització i prevenció


