
Contra la 
violència 

masclista
Telèfon d’atenció 

gratuïta i confidencial 

900 900 120 
(24 h / 365 dies)

#Garrotxa
Sense

Violències

garrotxa
sense

violencies
.wordpress

.com

Com puc 
participar-hi?
 
La campanya “Retalla les violències, enganxa 
les cures” s’adreça al conjunt de la comarca 
de la Garrotxa. 

Accions per a la ciutadania   
•• Accions de sensibilització i de participació 
comunitària a onze municipis de la comarca.
   
•• Creació col·lectiva d’un fanzine (revista) 
amb propostes per retallar les violències 
i enganxar-nos a les cures.

Accions per al personal tècnic i polític   
•• Formació sobre polítiques públiques de 
prevenció de les violències de gènere, 
adreçada a personal tècnic i polític dels 
diferents municipis de la comarca.

 
Enganxa’t a les cures i participa
Consulta la programació de la campanya 
i del teu municipi a:
garrotxasenseviolencies.wordpress.com

 
Municipis que participen en la campanya:
Argelaguer, Beuda, les Preses, Maià de Montcal, 
Olot, Sales de Llierca, Sant Feliu de Pallerols, 
Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, 
Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya.

Enganxa’t a unes 
relacions lliures, 
consentides 
i amb plaer.

#Garrotxa
Sense
Violències

ORGANITZA:

DISSENYA I IMPLEMENTA:

AMB EL SUPORT DE:



Rebutgem 
qualsevol forma de 
violència masclista 
i LGTBI-fòbica.

Celebrem la 
diversitat afectiva, 
sexual i de gènere.

Necessites informació, 
orientació, assessorament 
i/o atenció?

Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones de la comarca de la Garrotxa. Aquest servei 
s’adreça a totes les dones de la comarca i està 
especialitzat en situacions de violència masclista.

El SIAD ofereix: 
•• Informació i assessorament en diferents àmbits 

relacionats amb la vida i els drets de les dones.
•• Atenció psicològica.
•• Assessorament jurídic i legal.
•• Tallers i espais grupals de bon tracte, 

relació i aprenentatge.

Ens pots trobar a:
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça Palau, 8 (Olot)
972 266 644  
649 856 110 (o per WhatsApp)
siad@casg.cat
casg.cat/siad                  

Necessites informació, 
orientació o assessorament 
sobre diversitat afectiva, 
sexual i de gènere?  

Servei d’Atenció Integral (SAI)

El SAI és un servei adreçat a tota la població 
i especialment a les persones que hagin patit, 
pateixin o siguin susceptibles de patir violència 
o discriminació LGTBI-fòbica.

El SAI ofereix: 
•• Informació, assessorament i recursos.
•• Acompanyament en processos d’identitat 

sexual i de gènere. 
•• Gestió d’incidències i denúncies 

per LGBTI-fòbia. 
•• Suport en el canvi de documentació 

de persones trans*.
•• Accions de sensibilització, prevenció i formació. 

Ens pots trobar a: 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
Plaça Palau, 8 (Olot)
972 266 644  
679 698 447 (o per WhatsApp)
sai@casg.cat 
casg.cat/sai

Posem les 
cures al centre 
de les nostres 
vides i relacions.

Retalla les violències, 
enganxa les cures
 
A la Garrotxa ens cuidem per prevenir les 
violències masclistes i LGTBI-fòbiques 
i volem actuar.

Ens cuidem aprenent a identificar els 
estereotips, les actituds i els comportaments 
que generen desigualtats. 

Actuem retallant les violències de les 
nostres vides, dels nostres cossos i de 
les nostres relacions. 

Volem construir col·lectivament una Garrotxa, 
i un món, cada vegada més justos, igualitaris, 
diversos i lliures. I ho volem fer des de l’alegria, 
les cures, els afectes i els vincles comunitaris.


