
Una mirada feminista sobre la protecció 
internacional, l’asil i el refugi, adreçada al 
professorat de secundària i al personal tècnic.
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Qui són les persones refugiades?
Són aquelles que es veuen obligades a fugir dels seus països perquè estan 
sent perseguides i corren perill. Provenen de diferents llocs del món, 
especialment d’on hi ha conflictes armats o on no es respecten els drets 
humans.

Quina diferència hi ha entre una persona refugiada i una persona 
migrant?
Les persones migrants són aquelles que es desplacen a un altre país per 
motius diferents del conflicte armat o la persecució política. Normalment, 
la pobresa i la desigualtat solen ser les principals causes que les empenyen 
a fugir, encara que en els últims temps s’han incrementat exponencialment 
les migracions per causes climàtiques, és a dir, de persones que es veuen 
obligades a fugir de casa seva perquè les conseqüències del canvi climàtic 
l’han fet inhabitable.

Com afecta el refugi les dones i les nenes?
Actualment hi ha 89,3 milions de persones refugiades a tot el món, de les 
quals la meitat són dones i nenes. Els principals països d’origen d’aquestes 
persones són Síria, Veneçuela i l’Afganistan, encara que amb l’esclat de la 
guerra russo-ucraïnesa, més de deu milions de persones ucraïneses s’han 
vist obligades a fugir del seu país. La majoria són dones, perquè quan el 
motiu del refugi és una guerra o un conflicte armat, els homes són cridats 
a files als seus respectius exèrcits i no poden sortir del país.

Quines menes de desigualtat i violència pateixen les dones i nenes re-
fugiades?
A més de patir les mateixes problemàtiques que els homes refugiats, 
aquestes dones i nenes tenen més possibilitats de patir diferents formes de 
violència per raó de gènere, com ara les violacions, els matrimonis forçats 

Introducció 
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o el tràfic amb finalitats d’explotació sexual, la qual cosa, n’augmenta la 
seva vulnerabilitat.1

Un exemple de tot això té com a protagonistes les dones en trànsit de 
l’Amèrica del Sud i l’Amèrica Central. Moltes han manifestat que porten 
pegats anticonceptius per evitar quedar embarassades durant els episodis 
de violència sexual que són conscients que patiran en algun moment de la 
seva travessia.

1. El tràfic de persones és una forma actual d’esclavitud. Consisteix a captar persones als paï-
sos més pobres del món i desplaçar-les a altres llocs amb la finalitat d’explotar-les de diferents 
maneres. Hi ha tràfic amb finalitats d’explotació sexual, que afecta gairebé exclusivament 
dones i nenes, però també existeix el tràfic amb finalitats d’explotació per a mendicitat o 
d’explotació laboral.
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200 milions
de dones i nenes han estat mutilades genitalment, 44 milions de 
les quals són menors de 15 anys. 

49 països
del món no tenen lleis que protegeixin les dones 
enfront de la violència per raó de gènere.

Una de cada 5 
dones refugiades ha patit violència sexual. 

750 milions 
de dones han estat obligades a casar-se 
abans d’arribar a la majoria d’edat. 

de les dones a tot el món ha patit violència 
física, sexual o psicològica en algun moment 
de la seva vida. 

  El 
35%

dels 4,5 milions de víctimes de tràfic amb finalitats 
d’explotació sexual al món són dones i nenes.

  El 
98%

de les víctimes de tràfic amb 
finalitats d’explotació laboral al 
món són dones.

  El 
55%

Dades sobre la situació de les dones 
al món
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Informació institucional i social

La realitat de l’asil és complexa. Segurament et deus estar fent moltes 
preguntes, com ara qui té dret a sol·licitar-lo, com se sol·licita, què són els 
programes de protecció internacional o qui els gestiona. Intentaré donar 
resposta a tot això, amb l’objectiu d’apropar-te el coneixement del refugi 
a Espanya. 

En primer lloc: què és la protecció internacional (asil) i qui pot sol·li-
citar-la?

La llei reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària recull l’asil, 
reconegut en l’article 13.4 de la Constitució espanyola, com “la protecció 
que dispensa Espanya a les persones nacionals no comunitàries, a les per-
sones apàtrides a les quals els sigui reconeguda la condició de refugiada, 
d’acord amb la citada Llei, o amb els termes definits a la Convenció de 
Ginebra de 1951 i al Protocol de Nova York de 1967”.

La condició de refugiada es reconeix a tota persona que, a causa de temors 
fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opi-
nions polítiques o de pertinença a determinats grups socials, de gènere o 
orientació sexual, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, 
a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del seu país; o a 
la persona apàtrida que, mancant de nacionalitat o trobant-se fora del país 
on abans tingués la seva residència habitual, pels mateixos motius no pot 
o, a conseqüència del temor, no vol tornar-hi. 

També existeix la figura de la protecció subsidiària per a aquelles 
persones que, tot i que no reuneixin els requisits per a la concessió 
del reconeixement d’asil i refugi, tinguin motius fundats per creure 
que si tornen al país de la seva nacionalitat o residència (en el cas 
de les i els apàtrides) poden patir danys greus i, fins i tot, perdre la 
vida.
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Quedarien excloses de la condició de refugi i asil les persones a qui les 
autoritats del país on hagin fixat la seva residència hagin reconegut els 
drets i obligacions inherents o equivalents als seus nacionals, les excep-
cions recollides a la Convenció de Ginebra i, també, els qui constitueixin 
un perill per a la seguretat interior o exterior d’Espanya.

Per tal d’avançar en el coneixement de la realitat que viuen les persones 
refugiades a Espanya és important saber quins drets i obligacions tenen.

El reconeixement de la protecció internacional (terme que engloba tant 
el dret d’asil com la protecció subsidiària) implica la no devolució i la no 
expulsió de les persones a les quals els hagi estat reconeguda, així com 
l’adopció de mesures contemplades a la normativa espanyola, europea i 
als convenis internacionals ratificats per Espanya.

De la mateixa manera, tenen dret a l’assistència jurídica gratuïta, a dis-
posar d’intèrprets en el seu idioma, que es comuniqui la seva sol·licitud 
a l’ACNUR (Agència de les Nacions Unides per a les persones Refugia-
des), a la suspensió —com ja s’ha esmentat— de qualsevol procés de 
devolució, expulsió o extradició, a conèixer el contingut del seu expedient 
en qualsevol moment, a l’atenció sanitària, a percebre prestacions socials 
específiques en els termes en què es recullen en la legislació vigent i a ser 
documentades com a sol·licitants de protecció internacional. 

Per la seva banda, estan obligades a cooperar amb les autoritats espanyoles 
en el procediment per a la concessió de la protecció internacional, a 
presentar tota la documentació que fonamenti la seva sol·licitud, a pro-
porcionar les seves empremtes dactilars, a permetre ser fotografiades  
i consentir que les seves declaracions siguin gravades, sempre que hagin 
estat prèviament informades, a comunicar el seu domicili a Espanya i a 
notificar qualsevol canvi significatiu, així com a comparèixer davant les 
autoritats competents, quan se’ls requereixi, en relació amb qualsevol cir-
cumstància que pugui concórrer sobre la seva sol·licitud.
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Una vegada coneixem quines persones poden sol·licitar la condició de 
refugiades i quins drets i obligacions tenen, és fonamental saber on poden 
sol·licitar el reconeixement de la protecció internacional.

Aquesta sol·licitud la pot realitzar qualsevol persona que respongui a allò 
que s’ha exposat anteriorment, i amb independència de la seva edat, en els 
llocs fronterers habilitats d’entrada al territori espanyol (ports o aeroports 
internacionals), en les oficines d’estrangeria o en les comissaries de poli-
cia autoritzades en cada territori. 

Finalment, l’última qüestió que hem d’abordar és: com funcionen els 
programes de protecció internacional a Espanya?

Un cop aquestes persones han entrat al sistema d’asil i refugi espanyol, 
passen a formar part dels programes de protecció internacional del govern 
d’Espanya, que estan gestionats per diverses entitats socials. Aquests pro-
grames tenen dues fases: una primera, d’acollida, que cobreix les necessi-
tats bàsiques d’aquestes persones, així com els drets als quals els assisteix 
la llei; i una segona fase, d’autonomia, orientada a la inclusió social a 
través de l’ocupació i l’habitatge, fonamentalment.

En el cas de Catalunya, també es treballa a través del Programa català de 
refugi (PCR), que és una acció solidària que ofereix recursos diversos: 
accés a la renda garantida de ciutadania (RGC), habitatge, oportunitats 
laborals i programa de mentoria per tal d’afavorir la seva inclusió i auto-
nomia en la societat catalana acollidora.
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Eines de treball

Existeixen poderoses eines que poden mitigar els efectes de la desigualtat 
social i els problemes als quals s’enfronten les societats al món, especial-
ment les més vulnerables. Per exemple:

La cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
Es tracta de dues eines imprescindibles de suport al desenvolupament 
econòmic i social dels països més vulnerables, mitjançant la transferència 
de tecnologies, coneixements, experiències i recursos per part de països 
amb igual o major desenvolupament, organismes multilaterals, organitza-
cions no governamentals i la societat civil compromesa.

Cal que la solidaritat internacional per al desenvolupament es faci també 
des d’una perspectiva feminista, que permeti analitzar la situació de les 
dones i les nenes al món i aplicar respostes als reptes pendents que tinguin 
en compte la seva realitat i les seves necessitats.

L’ajuda humanitària i d’emergència
Aquest tipus d’ajuda oficial al desenvolupament forma part de les dife-
rents modalitats de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat in-
ternacional. Segons el MAEC (Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea 
i Cooperació): “és una eina destinada a protegir i salvar vides, prevenir i 
alleujar el patiment humà, atendre les necessitats bàsiques i immediates 
de la població i promoure els seus drets; tot això des d’una perspectiva de 
reducció de la vulnerabilitat i enfortiment de capacitats”.

En aquest sentit, és fonamental tenir en compte la violència de diversa 
mena que per raó de gènere pateixen les dones en contextos de crisis huma-
nitàries, provocades per conflictes armats o altres tipus de desastres. Pre-
venir possibles contextos de violència per raó de gènere, així com protegir 
i oferir atenció especialitzada a aquelles dones i nenes que ja l’hagin patit, 
és una necessitat de primer ordre que l’ajuda humanitària ha de prioritzar.
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Els corredors humanitaris 
Són acords entre dos països en conflicte armat, amb la finalitat de perme-
tre el pas segur per una zona geogràfica concreta durant un període limitat 
de temps. Això permet a la societat civil abandonar la zona de conflicte, 
blindar assistència i evacuar persones ferides o mortes. No és una solució 
ideal, però són necessaris, ja que moltes vegades constitueixen l’única 
possibilitat d’abandonar una zona en guerra.

En el cas de les dones i les nenes, és fonamental garantir espais segurs 
i lliures de violències per raó de gènere, perquè en aquests escenaris hi 
estan especialment exposades.
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Testimonis reals 

Grace, procedent de Filipines. 

La Grace juga tota l’estona amb una goma per als cabells que té al 
canell. És un signe de nerviosisme. Intento somriure-li perquè, com 
diu Marwan en una de les seves cançons: “para partir fronteras, la 
sonrisa es un serrucho”.

Comença explicant-me que no es diu Grace o, almenys, no des del 
seu naixement. És un pseudònim, un refugi per a ella. Quina para-
doxa! Se sent més segura amb aquest nom que amb el seu perquè li 
sembla que l’anonimat la protegeix. 

Va poder estudiar a la universitat, cosa que no és comú al seu país, 
especialment si ets dona, perquè és molt difícil que les famílies fili-
pines puguin pagar els estudis als seus fills i filles. I com que, a més, 
Filipines és un país amb uns nivells alts de masclisme, l’educació de 
les noies no es considera una prioritat.

Es va graduar en Dret i va participar en diferents moviments socials 
en defensa dels drets humans, cosa que li va portar molts problemes, 
especialment quan la repressió imposada pel govern de Rodrigo Du-
terte1 es va fer més cruenta. Duterte va considerar “terrorista” tota 
opinió política diferent de la seva. I la va castigar. La situació es va 
tornar insostenible i la Grace va haver d’abandonar Filipines en el 
moment en què la seva vida corria un perill real. Al meu país, moltes 
dones viuen en una situació de pobresa extrema, hi ha molta violència 

1. Rodrigo Duterte va ser president de Filipines entre els anys 2016 i 2022. Se’l considera un 
polític dèspota i tirà, gairebé un dictador, que va perseguir aquells qui no compartien les seves 
idees o bé defensaven altres maneres de pensar. Va perdre les eleccions filipines del 30 de juny 
de 2022. El text amb la història de la Grace va ser elaborat abans que abandonés el poder.
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contra elles. Fins i tot les nenes són venudes per al turisme sexual. És 
aterridor, diu.

Va arribar a Espanya fa poc més d’un any, procedent de Hong Kong, 
on residia després de fugir de la seva ciutat, el nom de la qual s’omet 
per qüestions de seguretat i protecció.

La Xina no reconeix les persones refugiades i, per tant, és un país 
de trànsit per a les persones que fugen de les seves nacions. Això vol 
dir que no té programes de protecció internacional, com hi ha a Eu-
ropa, i per això no reconeix els drets internacionals que assisteixen 
les persones refugiades. Quan arriben al gegant asiàtic passen a una 
situació d’irregularitat administrativa i l’única cosa que poden fer 
és sol·licitar no ser retornades als seus països d’origen argumentant 
que les seves vides estan en perill. En aquest moment, comença un 
procés lent i a vegades infructuós per aconseguir no ser retornades 
als països dels quals fugen, especialment per a les dones. La Xina im-
posa en aquests processos els anomenats “exàmens de gènere”, que 
consisteixen a segregar les dones i els homes a través d’estereotips se-
xistes que les perjudiquen, ja que són molt poques les que obtenen el 
permís per residir temporalment a la Xina fins que poden anar a un 
altre país que sí que tingui programes de refugi que les protegeixi.

Actualment, la Grace es troba en la fase final d’un programa de pro-
tecció internacional del govern espanyol. Aquests programes tenen 
dues fases: una primera, en la qual ofereixen a les persones refugiades 
allotjament i els cobreixen les necessitats més immediates, com ara 
l’alimentació o l’aprenentatge de l’idioma si procedeixen d’un país on 
no es parla castellà; i una segona fase, d’autonomia, centrada a acon-
seguir que aquestes persones trobin feina i una llar on començar la 
seva nova vida. Ella se sent agraïda pel suport i l’afecte que ha rebut 
aquí, però incideix contínuament en el fet que és molt difícil explicar-li 
a un europeu el que passa a Filipines, ho veuen com una cosa llunyana, 
que no els afecta. Amb prou feines hi ha interès pel que passa allà. Les 
seves esperances estan orientades a homologar la seva formació aca-
dèmica i construir un futur com a advocada al nostre país.
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Leydi, procedent de Veneçuela.

Vaig conèixer la Leydi en un acte sobre persones refugiades que 
tenia per objectiu acostar la societat espanyola al coneixement 
d’aquesta realitat a través d’experiències de vida en primera persona. 

La Leydi és una dona empoderada, de conviccions i valors ferms. 
Parla amb força i expressa passió pel seu fill en cadascuna de les pa-
raules que diu. 

Va néixer a Veneçuela i allí va passar la major part de la seva vida, 
fins que la lluita per garantir al seu fill, un nen amb diversitat fun-
cional, un present i un futur millors, la va obligar a fugir amb el petit 
José Antonio. 

La Leidy va moure cel, mar i terra al seu país perquè el seu fill po-
gués anar a un centre educatiu especialitzat i adaptat a les seves 
necessitats. Va picar totes les portes que va poder i va lluitar sense 
treva per allò que creia que era just i necessari per al seu fill. 

 La seva constància i la força de les seves reivindicacions li van 
portar múltiples problemes amb les autoritats d’un país que vulnera 
sistemàticament els drets humans; cosa que va provocar que hagués 
de fugir, juntament amb el seu fill, perquè les seves vides començaven 
a córrer perill. 

Actualment viu a Espanya, i tots dos formen part d’un programa 
de protecció internacional. En José Antonio assisteix a un centre edu-
catiu adaptat i la Leydi continua lluitant, dia a dia, per oferir al seu fill 
una vida més digna, des del ferm convenciment que igualtat també és 
construir el món a la mida de totes les persones.

Habibah, procedent de Nigèria. 

La Habibah ha fregat la foscor i ara cus les ferides. L’han travessada 
totes les violències a les quals una dona està exposada només pel fet 
de néixer dona i, tot i això, continua creient que la paraula és un lloc 
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segur; encara que els seus silencis, gairebé sempre, diuen molt més 
que les seves paraules. 

Viu en un poble costaner espanyol i cuida el seu petit jardí, que és 
l’avantsala de la seva nova llar. Si la llar és el lloc on vivim, ella és de 
molts llocs, o potser de cap. Dubta, no perquè no tingui les paraules 
adequades, sinó perquè encara no s’ha deslliurat del temor a pronun-
ciar-les.

La Habibah no és només una dona refugiada, és una supervivent 
del tràfic amb finalitats d’explotació sexual. Va arribar a Espanya cap-
tada per una xarxa que explota dones, enganyada amb l’amenaça de 
fer servir el vudú en contra seva. A Nigèria existeix una forta creença 
que el vudú pot provocar danys irreparables a les dones i, especial-
ment, a les seves famílies. Moltes són captades per a ser prostituïdes 
mitjançant l’engany i la coacció amb aquesta pràctica. Un cop arriben 
a Espanya, adquireixen deutes milionaris amb els seus explotadors 
i són sotmeses a totes les vexacions sexuals, físiques i psicològiques 
inimaginables. 

En aquests moments, la Habibah es troba immersa en un programa 
especial de protecció internacional, amb atenció integral i especialit-
zada com a víctima de tràfic i explotació sexual. Encara que transmet 
serenitat, en el més profund del seu ésser hi habita un volcà. Intenta 
expressar com és viure amb abruptes alts i baixos emocionals, però li 
costa. El seu rostre és el reflex d’una ànima que ha trobat calma dins 
de la tempesta. Sap que la recuperació serà lenta, a vegades dubta de 
si algun dia podrà sanar completament, però té esperança. Reitera, 
gairebé de manera sistemàtica, la importància de trobar serenitat, 
tranquil·litat, com si aquest fos el bé més preuat que pot regalar-li la 
nova vida que se li obre davant. 

Habibah també és un pseudònim, però, si haguéssim de canviar-li 
el nom, li diríem Llibertat, així, en femení singular, que també és nom 
de dona.
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Anna, procedent d’Ucraïna. 

En els prolegòmens de 2022 va esclatar una guerra, després de la 
invasió d’Ucraïna per part de Rússia, que va desencadenar en un con-
flicte bèl·lic que, encara avui, continua marcant la història europea 
del present segle. 

L’Anna vivia en una de les ciutats que estan sent el focus del con-
flicte bèl·lic, Khàrkiv, juntament amb la seva parella i la seva filla d’un 
any. Després de l’esclat de la guerra, i gràcies a l’activació de la di-
rectiva de protecció per a l’acollida de persones refugiades de la Unió 
Europea, que era la primera vegada que es posava en marxa des de 
la seva creació, l’Anna i la seva filla van arribar a Espanya i van entrar 
dins del sistema de protecció internacional del país. La seva parella 
es va haver de quedar a Ucraïna perquè no es permet la sortida als 
homes, especialment als joves, destinats a engrossir les milícies i 
l’exèrcit.

L’Anna parla a poc a poc, amb prou feines ha après una mica el 
castellà. Se la percep segura, però la veu li falla quan explica que no 
pot estar al costat del seu company de vida. La guerra, a més de tot 
el dolor que produeix, separa famílies. Abraça amb força la seva filla, 
com si la petita fos el mític fil vermell que ens manté unides a tot el 
que estimem. 

Quan relata la travessia fins a arribar a Espanya parla de por, del 
temor que se sent quan ets una dona sola amb un bebè en braços, 
abandonant casa teva i començant un llarg camí cap a un lloc des-
conegut. Narra amb angoixa com amigues i companyes li explicaven 
que en algunes fronteres estaven drogant dones per agredir-les i abu-
sar-ne. També de les nenes i els nens. La barbàrie es mou bé entre les 
crisis, i les dones, les nenes i els nens són els seus principals objectius.

Mira la televisió amb atenció, llegeix diaris i està connectada, grà-
cies a la tecnologia, amb la seva família i amistats. Espera la fi de la 
guerra i desitja tornar al seu país, a casa seva, al costat del seu marit. 
Està profundament agraïda a Espanya, però no amaga la voluntat 
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de reprendre la seva vida quan la guerra li ho permeti. Si tota gene-
ració té la seva pròpia cicatriu, la cicatriu de la generació ucraïnesa de 
l’Anna és una guerra insòlita el 2022.
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Proposta de materials pedagògics

Projectes pedagògics

Mujeres refugiadas, de les Aulas refugio d’ACCEM:  
mujeresrefugiadas.accem.es 

Por el empoderamiento de las mujeres y niñas migrantes, refugiadas 
y desplazadas en el mundo, de MUJERES EN MARCHA: 
mujeresenmarcha.org

Más allá de las fronteras: mujeres y niñas migrantes y refugiadas, 
d’EDUKALBOAN: edukalboan.org 

Mujeres que se mueven, de MÉDICOS DEL MUNDO:  
medicosdelmundo.org 

Caja de herramientas: trabajando con mujeres refugiadas y migrantes, 
de l’INESC (Instituto de Estudios Socioeconômicos), amb suport del 
programa conjunt LEAP (Lideratge, empoderament, accés i protecció per 
a dones migrants, sol·licitants de refugi i refugiades del Brasil).

Halima: derribando muros. Historietas de mujeres valientes en Cisjordania 
i Gaza-amal: historietas de mujeres valientes en la franja de Gaza, de 
l’UNRWA: unrwa.es 

Pàgines web d’interès

Organització de les Nacions Unides (ONU)
PNUD
ONU Dones 
ACNUR
UNRWA
UNICEF
Agenda 2030. Objectius de Desenvolupament Sostenible
CEPAL
Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina.
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CEAR
AECID: Agència Estatal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament
Delegació del Govern per a la Violència de Gènere
Generalitat de Catalunya:  

https://web.gencat.cat/es/ucraina/persones-refugiades/
Comissió Catalana d’Ajuda a les Persones Refugiades:  

https://www.ccar.cat/es/ccar-comision-catalana-de-ayuda-al-refugiado-2/
Barcelona Ciutat Refugi - Ayuntament de Barcelona:  

https://www.ciutatrefugi.barcelona/es/la-respuesta-de-catalu%C3%B1a 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona:  

https://www.uab.cat/web/responsabilidad-social-universitaria/accion-
social/refugio-1345794929753.html 

Normativa de referència

Convenció sobre l’estatut dels refugiats (Convenció de Ginebra, 1951).
Protocol sobre l’estatut dels refugiats (Protocol de Nueva York, 1967).
Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 

(Conveni de Varsòvia, 2005). 
Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència 

contra les dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul, 2011).
Convenció contra la tortura i d’altres tractes o penes cruels, inhumanes o 

degradants de l’ONU i el Comitè Contra la Tortura (CAT).
Llei Orgànica 4/2000, del 20 de novembre, sobre drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seva integració social.
Llei 12/2009, del 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de protecció 

subsidiària.



Recursos municipals 
Servei d’Acollida Municipal

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials  
de formació i informació de les persones nouvingudes. Inclou l’acompanyament,  

la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure  
i treballar a Catalunya. Comptem també amb assessorament  

jurídic gratuït en matèria de migracions. 

Si necessiteu contactar amb nosaltres, ens trobareu a: Pl. de la Vila, núm.1 (baixos)

Telèfon 977 368 190 Ext. 4  |  ciutadania@cambrils.cat 

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

PICI

El projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una intervenció  
sociocomunitària i dinamitzadora que té la voluntat d’afavorir la creació i millora  

d’espais per a la convivència i integració social i el coneixement entre cultures,  
promoure la participació ciutadana, la convivència i la mediació intercultural,  

fomentant la cohesió social i la interculturalitat. 

Telèfon: 977 368 190 Ext. 4028 - 669 162 506  |  pici@cambrils.org

www.facebook.com/pici.projectedintervenciocomunitariaintercultural  
www.instagram.com/pici_cambrils/

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

És un servei municipal especialitzat, proper, gratuït i confidencial on  
totes les dones poden trobar-hi la informació i l’atenció social, psicològica  

i/o jurídica que necessitin en relació a tots els àmbits  
de la seva vida laboral, social, personal i/o familiar.

Si necessiteu contactar amb nosaltres ens trobareu a: 
Ajuntament de Cambrils: Pl. Ajuntament, 4 (2a planta)

977 794 579 Ext.2107/4311 - 627 247 669  |  siad@cambrils.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h 

Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva,  
Sexual i de Gènere (SAI DASiG)

És un servei municipal especialitzat, proper, gratuït i confidencial on totes  
les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals, i més... (LGBTI+),  

les seves famílies i el seu entorn proper poden rebre informació,  
atenció social, psicològica i/o jurídica en relació a la plena garantia dels seus drets.

Si necessiteu contactar amb nosaltres ens trobareu a:  
Ajuntament de Cambrils: Pl. Ajuntament, 4 (2a planta)

977 794 579 Ext.2118  |  sai@cambrils.cat

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h 

www.cambrils.cat/igualtat 
Instagram/cambrils.salutidretssocials  |  Facebook/cambrils.salut.igualtat.inclusió


