
https://www.youtube.com/reuscatsessions
https://www.reus.cat/endirecte

https://youtu.be/Md4_WzykjFY

https://youtu.be/vC5vbOrWicQ

https://www.youtube.com/watch?v=O0hq4Lnnphs&featu-
re=youtu.be

Cicle de seminaris en línia 

“La proximitat dels Serveis d’Atenció a les Víctimes de Reus en 
temps de distància social” 
Gratuïts i oberts a tothom
Es poden visualitzar a partir del 13 de novembre al canal YouTube de l’Ajuntament de Reus:

 “La nova atenció del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l’O�cina  
 d’Atenció a la Víctima (OAV) de Reus en temps de pandèmia”
 A càrrec de la coordinadora de l’àmbit de violència de la Regidoria de Benestar Social  
 de l’Ajuntament de Reus, Vanessa Carrillo.

“L’atenció policial del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de Mossos d’Esquadra de  
 Reus en COVID 19”
 A càrrec de la tècnica del Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) de la Comissaria de Mossos  
 d'Esquadra de Reus, Mar.

 “La importància de relat de la dona sobre la violència masclista patida”
 A càrrec de la psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Reus,  
 Júlia Perez.

Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus

        Dues exposicions amb motiu del 25N

 Lloc: Casal de les Dones (plaça de la Patacada, 9)
 Horari visita: de 8 a 22 h

 Gratuïtes

Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Punt d’informació 25N: 

Dia: 25 de novembre
Hora: A partir de les 12.30 h
Lloc: plaça de Prim

Informació sobre els serveis municipals d’atenció a les dones i entrega gratuïta de mascaretes 
del 25N.

Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus

Acte institucional

Dia: 25 de novembre
Hora: d’11.30 h a 12 h
Lloc: Rentadors del Casal de les Dones (plaça de la Patacada, 9)

Parlaments a càrrec de:
 • Montserrat Vilella, regidora de Benestar Social de 
    l’Ajuntament de Reus
 • Noemí Llauradó, vicealcaldessa de Reus
 • Carles Pellicer, alcalde de Reus

Lectura del manifest a càrrec d’Elena Cobler, impulsora de l’O�cina 
d’Atenció a la Víctima (OAV) i de la Unitat de Mediació i Resolució de 
Con�ictes de la Guàrdia Urbana de Reus (UMIRC).

Actuació musical de la violinista Astrid Torrente.

Enguany, amb motiu de la pandèmia, l'acte institucional també es 
retransmetrà en directe, de manera gratuïta i oberta a tothom, a través 
de www.reus.cat/endirecte
i del canal de YouTube www.youtube.com/reuscatsessions

Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus

At
re

veix-te a parlar!Casal de les Dones de Reus
15 anys

Activitat finançada a càrrec dels crèdits rebuts del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
Antic hospital
C. de Sant Joan
 977 010 034
 citapreviaareabenestar@reus.cat
 de dilluns a divendres de 9 a 14 h

OFICINA D'ATENCIÓ 
A LA VÍCTIMA (OAV)
Comissaria Central 
de la Guàrdia Urbana
Av. de Marià Fortuny, 27
 977 010 092
 de 8 a 14.30 h

SERVEI D'INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ A LES DONES (SIAD)
Casal de les Dones 
Pl. de la Patacada, 9
 977 010 672
 siad@reus.cat
 de dilluns a divendres de 9 a 14 h

EN CAS D'URGÈNCIA
 24 hores
 Emergències: 112
Línia d'atenció contra la 
violència masclista: 
 900 900 120
 671 778 540
 9009001202@gencat.cat

Reus, 2020

Del 6 al 27 de novembre

Exposició d’infogra�es de la 
vida d'algunes dones de Reus 
A càrrec de l'institut Gaudí i de l'institut Baix Camp.

A partir del 9 de novembre 

Exposició “H�ras”, sobre 
temàtica LGTBI


