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Els SIE de Manresa i Igualada
segueixen oberts i els SIAD fan
atenció telefònica
Redacció 19.04.2020 | 23:31

Els Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) en

violència masclista de Manresa i Igualada continuen

oberts tot i el confinament. Al matí fan atenció

presencial, de 8 del matí a 3 de la tarda, i també fan

atenció via telefònica, mentre que a la tarda l'atenció

només es fa a través de telèfon, a més del Telegram

que han habilitat per fer front a l'actual situació

excepcional.

Per la seva banda, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) Montserrat Roig, que depèn de

l'Ajuntament de Manresa, i el del Consell Comarcal del Bages, també ubicat a Manresa però que atén

els casos dels municipis de la resta de la comarca, no fan atenció presencial i tenen les instal·lacions

tancades al públic. Tot i això, sí que atenen les trucades i les diferents consultes que els arriben a través

d'internet i fan els seguiments habituals.
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Notícies relacionades

El confinament augmenta la vulnerabilitat de les víctimes de violència masclista.  Arreu

«La incertesa de la situació actual fa que hi hagi més por de denunciar».  Arreu

Dificultats per tenir allotjaments d'emergències.  Arreu

Les trucades al servei d'atenció a la dona s'incrementen el 60% a Catalunya.  Arreu

El servei d'atenció del Consell del Bages ha rebut vuit nous casos l'últim mes.  Arreu

El CGPJ vol més recursos contra la violència de gènere quan s'acabi l'estat d'alarma.  Arreu
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