Recull de documentació sobre Violència masclista i Covid_19 – Abril 2020
•

Recomanacions per a dones en situació de violència masclista i consum de
drogues, elaborat conjuntament entre la Subdirecció General de Drogodependències, l’Agència de
Salut Pública de Barcelona i la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/confinament-dones-violencia-masclista.pdf

•

Recomanacions per a homes amb antecedents de violència masclista durant el confinament
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/recomanacions-homes-antecedents-violencia-masclista.pdf

•

Informació sobre el reforç de l'Ajuntament de Barcelona als serveis d'atenció a les dones davant
l'emergència provocada per la COVID-19:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/05/lajuntament-de-barcelona-reforca-els-serveisdatencio-a-les-dones-davant-lemergencia-provocada-per-la-covid-19/

•

Reforç dels Serveis Municipals a les dones que viuen una situació de violència masclista
https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-social?p=reforc-dels-serveis-a-les-dones-que-viuenuna-situacio-de-violencia-masclista

•

Barcelona obre cinc nous dispositius socials per atendre persones vulnerables i 310 places addicionals
d’allotjament arran de la crisi de la COVID-19
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/03/barcelona-obre-cinc-nous-dispositius-socialsper-atendre-persones-vulnerables-i-310-places-addicionals-dallotjament-arran-de-la-crisi-de-la-covid19
Des de l’inici de la crisi sanitària han sorgit nombroses xarxes veïnal de suport mutu per ajudar als
veïns i veïnes amb dificultats, que l’Ajuntament recolza a partir de la iniciativa “Barcelona des de
casa” https://www.decidim.barcelona/assemblies/BCNdesdecasa

•

•

Preguntes freqüents sobre estrangeria i protecció internacional en diferents
idiomes https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/preguntes-frequents-sobreestrangeria-i-proteccio-internacional-durant-lestat-dalarma_937845

•

Accés a l’avortament i Anticoncepció gratuïta: Telèfon: 415 10 00. Correu:
comunicacio@lassociacio.org
o La Interrrupció Voluntària de l’embaràs (IVE) continua sent una atenció d’urgència a la qual es
pot accedir a través dels serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de
referència. També segueixen operatives les clíniques per IVE instrumental i el Centre Jove
d’Atenció a les Sexualitats CJAS com a espai d’atenció.
o L’anticoncepció d’urgència (AU) es manté com un servei d’urgència que es pot aconseguir als
ASSIR, al CJAS i a les farmàcies. comunicació

•

Servei d’atenció a les VM a adolescents i joves: Espai Lila del CJAS: WhatsApp 687 748 640. Correu:
comunicació@lassociacio.org

•

Punts d'Atenció ASSIR Barcelona ciutat:
o CAP Roger de Flor derivació al CAP Pare Claret

•

Serveis en estat de confinament. Institut Català de les Dones.
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/

•

Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
http://justicia.gencat.cat/ca/coronavirus/pmf/atencio-victima/

•

Pla de contingència per a víctimes de violència masclista i domèstica de Mossos d’Esquadra:
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/dones/violenciamasclistadomestica_coronavirus/

