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 Nota de premsa

Nou centre d'intervenció especialitzada per a dones víctimes de violència
masclista a Igualada
La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, ha inaugurat aquest
equipament, en el qual s'hi ha invertit 325.000 euros
TASF

Dones

La secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d’Acció Social i
Ciutadania, Carme Porta, ha inaugurat avui el nou Centre d’Intervenció Especialitzada
(CIE) de la Catalunya Central ubicat a Igualada. Es tracta d’un servei que ofereix
informació, atenció i recuperació a les dones que es troben en situacions de violència
masclista i a les seves filles i fills. L’equip del centre està format per professionals dels
àmbits de la psicologia, el treball social, l’educació social, el dret i la inserció laboral.
El CIE de la Catalunya Central està ubicat al carrer Milà i Fontanals d’Igualada, en un local
cedit pel Consell Comarcal de l’Anoia. Disposa de sales per a l’atenció a les dones i als
infants, així com per a activitats comunitàries, a banda d’espais per a l’equip professional.
L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores i de 16 a 19.30 hores. El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha invertit en
l’adequació de l’espai per aquest nou equipament 325.000 euros.
L’equip del Centre d’Intervenció Especialitzada està format per persones dels àmbits de la psicologia per a les dones i per als infants, el
treball social, l’educació social, el dret, la integració laboral i la mediació cultural. A més, compta amb la directora de l’equipament i el
personal de suport administratiu. En total hi ha 10 persones treballant en aquest centre, que es va posar en funcionament a finals d’abril.
Acció Social i Ciutadania destinarà a la gestió del centre 357.000 euros anuals.
L’equipament que ha inaugurat avui la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania donarà servei a les comarques de l’Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.
Els centres d’intervenció especialitzada són un recurs pioner a l’Estat espanyol que ofereixen una atenció integral i multidisciplinària a les
situacions de violència masclista. En els darrers 5 anys el Govern de la Generalitat ha centrat els seus esforços per tal de garantir l’atenció
arreu del territori. Amb el de la Catalunya Central, ja són cinc els serveis d’aquest tipus que hi ha a Catalunya. Els altres quatre estan situats a
Amposta, Salt, Sant Feliu de Llobregat i Tarragona. El Departament d’Acció Social i Ciutadania té previst posar-ne en funcionament dos més.
D’aquesta manera hi haurà un centre d’intervenció especialitzada a cadascuna de les demarcacions territorials de Catalunya.
L’any passat es van atendre al conjunt de CIE’s que hi ha al territori un total de 944 dones i 306 infants.
Durant l’acte inaugural, la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania ha estat acompanyada per la presidenta de l’Institut Català
de les Dones, Marta Selva, i el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Marc Castells.
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Inauguració del Centre
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