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1.- Programes de serveis de suport i
finançament per a dones emprenedores
FUNDE- Associació de dones empresàries, directives i professionals
Programa o servei: Associació de dones empresàries.
Accions que es desenvolupen: Accions d’orientació i recolzament a la dona empresària. Xarxa de
negocis. Formació.
Contacte:
Rambla de Ferran, 32
		25171-Lleida
		
Tel. 973 23 81 43
		info@funde.net/administracio@funde.net
		www.funde.net

Dones d’Unió de Pagesos
Programa o servei: Orientació i suport a les dones al món rural
Accions que es desenvolupen: Accions d’orientació i recolzament a la dona empresària.
Xarxa de negocis. Formació.
Contacte:
Rambla de Ferran, 32
		25171-Lleida
		
Tel. 973 23 81 43
		info@funde.net/administracio@funde.net
		www.funde.net

Secretaria de la Dona Unió General de Treballadors (UGT) de Lleida
Programa o servei: Assessorament sobre qüestions específiques dels treballadors i treballadores.
Accions que es desenvolupen: Informació sobre conflictes i qïuestions específiques dels
treballadors i treballadores.
Contacte:
Av. Catalunya, 2
		25002-Lleida
		
Tel. 973 27 08 81
		rpalau@lleida.ugt.org
		http://www.ugt.es/mujer/default.aspx
3

CCOO LLEIDA
Programa o servei: Associació de dones empresàries.
Accions que es desenvolupen: Accions d’orientació i recolzament a la dona empresària. Xarxa de
negocis. Formació.
Contacte:
Rambla de Ferran, 32
		25171-Lleida
		
Tel. 973 23 81 43
		info@funde.net/administracio@funde.net
		www.funde.net

Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM)
Programa o servei: Associació de dones emprenedores i innovadores de Manresa i la Catalunya
Central.
Accions que es desenvolupen: Dinamització de l’activitat empresarial i social del col·lectiu, compartint experiències i coneixements.
Contacte:
C/ Castelladral, 5-7. Polígon industrial Els Dolors
		98243- Manresa
		
Tel. 93 878 76 25
		deim@deim.cat

Cambra de Comerç de Barcelona
Programa o servei: Observatori Dona Empresa Economia
Accions que es desenvolupen: Fòru de reflexió, estudi i propostes amb l¡objectiu de posar en valor
a la dona professional, emprenedora i empresària en el món econòmic actual.
Contacte:
Av. Diagonal, 45
		08006 Barcelona
		
Tel. 902 448 448
TRUITA DE BOLETS VARIATS
		donaempresaeconomia@cambrabcn.org
		www.donaempresaeconomia.org
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ANEM. Programa de suport a dones emprenedores promogut per la Generalitat i l’Institut Català de les dones
Programa o servei:
Accions que es desenvolupen: Accions d’orientació i recolzament a la dona empresària. Xarxa de
negocis. Formació.
Contacte:
Rambla de Ferran, 32
		25171-Lleida
		
Tel. 973 23 81 43
		info@funde.net/administracio@funde.net

Fundació Internacional de la dona emprenedora -FIDEM
Programa o servei: Assessorament i orientació a la dona emprenedora
Accions que es desenvolupen: Servei d’assessorament a les dones empresàries, recerca de canals
comercials, creació de xarxes d’associacions d’empresàries, programa de microcrèdits, suport psicològic, accions de promoció i visibilitat.
Contacte:
Viladomat, 174
		08015-Barcelona
		Tel. 933.103.166
		
fidem@fidem.info
		
www.fidem.info

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres - (PAEM)
Programa o servei: PAEM, promogut pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la
Cámara de Comercio de España, el Fondo Social Europeo i las Cámaras de Comercio.
Accions que es desenvolupen: Familiarització de la dona empresària amb les noves tecnologies,
assessorament on line, formació, informació sobre ajuts, xarxa virtual d’empreses, informació per a
la creació d’empreses.
Contacte:
info@e-empresarias.net
		www.e-empresarias.net
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Associació Catalana d’Empresàries i Executives-ACEE
Programa o servei: Associació de dones empresàries a Catalunya.
Accions que es desenvolupen: Servei d’assessorament a empreses gratuït, organització de
jornades, congressos i seminaris, formació, participació en projectes de cooperació, tallers
d’optimització d’eines de gènere.
Contacte:
C/ Muntaner, 340 1er 1a
		08021- Barcelona
		
Tel. 93 200 58 51
		acee@acee.com.es
		www.acee.com.es

Institut Català de les Dones
Programa o servei: Ajuts i assessorament de l’administració pública (Generalitat)
Accions que es desenvolupen: Informació i orientació directa i gratuïta a la dona sobre diferents
temes: jurídics, serveis socials, associacionisme, orientació professional i laboral, suport en situacions de crisi familiar i suport a les víctimes d’agressions.
Contactes:
Pl. Pere Coromines, 1		
Avinguda del Segre, 5		
		08001- Barcelona			25007-Lleida
		
Tel. 93 317 92 91			
Tel. 973 70 36 00
		icd@gencat.cat
		dones.gencat.cat

Instituto de la Mujer
Programa o servei: Ajuts i assessorament de l’administració pública (estat espanyol-Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad)
Accions que es desenvolupen: Promoció i foment de la igualtat d’oportunitats a nivell social,
econòmic, laboral i familiar. Foment de la participació de les dones en la vida política, social i
econòmica. Ajuts i subvencions a estudis e recerca i foment de la formació.
Contacte:
C/ Condesa de Venadito, 34
		28027-Madrid
		
Tel. 900 19 10 10
		inmujer@mtas.es
		www.inmujer.es
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Círculo de Mujeres de Negocio
Programa o servei: Xarxa/associació de dones empresàries.
Accions que es desenvolupen: Associació de dones empresàries, executives, directives, autònomes,
professionals i emprenedores. Informació, notícies, fòrums, activitats online i off-line.
Contacte:
Balmes, 77, 3er 1a
		08006-Barcelona
		
Tel. 973 237 25 41
		circulo@mujeresdenegocios.net
		www.mujeresdenegocios.net

FUNDE-Associació de Directives, Empresàries i Professionals
Accions que es desenvolupen: Accions d’orientació i recolzament a la dona empresària, directiva i
professional. Xarxa de negoci. Formació. Servei per a sòcies.
Contacte:
Rambla de Ferran, 32 (Edifici Coell)
		25007-Lleida
		
Tel. 973 232 166
		administracio@funde.net
		www.funde.net
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2.- Programes, serveis de suport i
finançament per a l’emprenedoria
Cambra de Comerçi Indústria de Lleida
Programa o servei: Suport i informació per a l’empresariat
Accions que es desenvolupen: Actua com a òrgan consultiu i de col·laboració amb l’administració
central, serveis d’informació i assessorament a persones emprenedores, cursos de formació, realització d’estudis i informes, borsa d’anuncis.
Contacte:
C/ Anselm Clavé, 2
		25007-Lleida
		
Tel. 973 23 61 61
		lleida@cambreslleida.org
		www.cambralleida.com

Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació a Catalunya
Programa o servei: Informació i suport a la creació d’empreses.
Accions que es desenvolupen: Informació, documents, diagnosi de la idea empresarial i disseny
del pla de treball, assessorament personalitzat, seminaris sobre tècniques de gestió empresarial,
formació en creació d’empreses, club de l’emprenedor, recolzament en la recerca de recursos.
Contacte:
Rambla Ferran, 32
		25007- Lleida
		
Tel. 973 264 866
		cepaclle@autoocupacio.org
		www.autoocupacio.org

Consell Comarcal de la Segarra
Programa o servei: Mapa de recursos i serveis per a la inclusió social
Accions que es desenvolupen: El servei ofereix als emprenedors i emprenedores de la Segarra
informació, orientació, assessorament, formació i suport a la consolidació d’empreses.
Contacte:
Passeig de Jaume Balmes, 3. 		
08021- Barcelona
		25200-Cervera
		
Tel. 973 531 300
		plainclusio@ccsegarra.cat
		ccsegarra.cat/mapa_recuros_inclusio/index.php
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Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf
Programa o servei: Centre de Recursos per a l’Ocupació de Calaf, promogut per l’Ajuntament.
Accions que es desenvolupen: Informació general sobre ocupació, orientació personalitzada i definició de l’itinerari a seguir per aconseguir els objectius laborals i fixats, assessorament a empreses i
emprenedors, accions de foment de l’esperit emprenedor, formació continua i ocupacional, borsa de
treball, club de feina i tècniques de recerca de feina.
Contacte:
C/ Xuriguera, 42
		08280-Calaf
		
Tel. 938 698 249
		calaf.ocupacio@calaf.cat

Consell Comarcal del Solsonès
Accions que es desenvolupen: Suport i acompanyament en la creació i consolidació d’empreses:
informació i orientació, assessorament, formació, consolidació i foment de l’esperit emprenedor.
Contacte:
C. Dominics, 12-Palau Llobera 		25280-Solsona
		
Tel. 973 48 20 03
		consell@solsones.ddl.net
		solsones.ddl.net

Agència per al desenvolupament local de Solsona i Cardona
Programa o servei: Centrent.
Accions que es desenvolupen: Informació general sobre ocupació, orientació personalitzada i
definició de l’iti
Contacte:
C/ Xuriguera, 42
		08280-Calaf
		
Tel. 938 698 249
		calaf.ocupacio@calaf.cat
		www.cambralleida.com
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Bussines Angels Network Catalunya-BANC
Programa o servei: Finançament-xarxa privada de Bussines Angels
Accions que es desenvolupen: Xarxa per al contacte entre inversors/es i emprenedors/es, notícies,
preguntes freqüents, documentació.
Contactes:

C/ Veneçuela, 103-1er pis
Districte 22@
08019-Barcelona
Tel. 93 266 70 67
info@bancat.com
www.bancat.com

C/Sant Pau, 6
08221-Terrassa
Tel. 93 736 11 00
info@bancat.com
www.bancat.com

Ara_coop
Programa o servei: Promoció i constitució de cooperatives
Accions que desenvolupen: Atenció personalitzada per a la constitució de cooperatives, informació
sobre ajuts i subvencions, serveis d’informació i orientació a assessories, atenció personalitzada a
persones emprenedores.
Contacte:

C/ Premià, 14. 2a planta
08014-Barcelona
Tel. 93 318 81 62
info@aracoop.coop
aracoop.coop

Institut Català de Finances
Programa o servei: Línies de préstecs i finançament per a empreses.
Accions que es desenvolupen: Línies generals de préstecs, avals, préstecs participatius, préstecs
per a la internacionalització d’empreses catalanes, préstecs per a la innovació, finançament per a
inversions de petites i mitjanes empreses.
Contacte:

Gran Via de les Corts Catalanes, 635
08010-Barcelona
Tel. 93 342 84 10
consultes@icf.cat
www.icf.cat
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Consell General de Cambres de Catalunya
Programa o servei: Suport i informació per a l’empresariat
Accions que es desenvolupen: Serveis de difusió: agenda de formació, comerç interior, creació
d’empreses. Internacionalització, borsa de subcontractació. Serveis directes: borsa de subproductes, informació institucional.
Contacte:
Av. Diagonal 452-454
		08006-Barcelona
		
Tel. 93 416 94 57
		consell@cambrescat.org
		www.cambrescat.es

Agència per a la competivitat de l’empresa
Programa o servei: Foment del desenvolupament empresarial
Accions que es desenvolupen: Suport a l’emprenedor i emprenedora, serveis a les empreses,
orientació i guies per a la creació d’empreses, xarxes d’assessors i centres tecnològics, assessorament per inversors i inversores estrangeres, base de dades d’ajuts i subvencions per sectors,
jornades i trobades de persones empresàries.
Contacte:
Passeig de Gràcia, 129
		08008- Barcelona
		
Tel. 93 476 72 00
		info.accio@gencat.cat
		accio.gencat.cat

Dirección General de Política de Pequeña y Mediana empresa
Programa o servei: Suport i informació per a les petites i mitjanes empreses.
Accions que es desenvolupen: Accions de suport i desenvolupament de les PINES, suport a la
iniciativa creadora, assessorament en la creació d’empreses, eines per a la persona emprenedora
(qüestionaris d’autodiagnòstic, etc), potenciació de la xarxa de centres tecnològics.
Contacte:
Paseo de la Castellana, 160. Plantes11-12
		28071-Madrid
		
Tel. 900 19 00 92
		infopyme@ipyme.org
		www.ipyme.org
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Diputació de Barcelona-Promoció Econòmica i Ocupació
Programa o servei:Desenvolupament econòmic
Accions que es desenvolupen: Foment de l’esperit emprenedor i creació d’empreses. Llistat de
materials per a persones emprenedores i empreses.
Contacte:
Travessera de les Corts, 131-159
		
Recinte Maternitat-Pavelló Mestal
		08028-Barcelona
		Tel. 934-022-817
		gs.desen.econ@diba.cat
		diba.cat/web/economieslocals

Departament d’Empresa i Ocupació-Economia social
Programa o servei: Foment de l’economia social
Accions que es desenvolupen: Enfortir l’ecosistema de l’emprenedoria social amb la participació
de les entitats i institucions sòcies i ampliar la visibilitat i la presència de l’emprenedoria social al
conjunt de la societat catalana.
Contacte:
Carrer Sepúlveda, 148-150, 2a planta
		08011-Barcelona
		
Tel. 93 228 57 57
		www.emprenedoriasocial.cat
		

Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses
Programa o servei: Creació d’empreses
Accions que es desenvolupen: Xarxa d’entitats col·laboradores que proporcionen assessorament
individualitzat. Assessorament sobre subvencions, finançament, elaboració del Pla d’Empresa, vivers
d’empreses, documents, butlletins i publicacions, jornades i seminaris sobre creació d’empreses.
Contacte:
C/ Sepúlveda, 148-150. 2a planta
		08011-Barcelona
		
Tel. 93 228 57 57
		empresaiocupacio.gencat.cat
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3.- Institucions de l’administració i per a
tràmits a Lleida
Agència estatal d’Administració Tributària i Institut Municipal d’Hisenda
Pl. Cervantes, 17
25002-Lleida
Tel. 973 70 67 00
www.aeat.es

Tresoreria General de la Seguretat Social
C/Salmerón, 14
25004-Lleida
Tel. 973 70 17 00
www.seg-social.es

Registre Mercantil

Gran Passeig de Ronda, 89
25006-Lleida
Tel. 973 28 28 74
www.rmc.es

Oficines de Gestió Empresarial
Av. Segre, 7-Edifici Terraferma
25007-Lleida
Tel. 973 72 80 00
oge@gencat.cat
www.canalempresaweb.gencat.cat

Registre de la propietat immobiliària
Gran Passeig de Ronda, 87
25006-Lleida
Tel. 973 772 80 00
www.registropropiedad.com

Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Pl. Espanya, 2
25002-Lleida
www.catastro.meh.es

Serveis Territorials d’Urbanisme

C/ Clot de les Monges, 6
25007-Lleida
Tel. 973 03 00 80
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/
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Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació
C/ General Brito, 3. Baixos
25007-Lleida
973 23 00 80
http://empresaiocupacio.gencat.cat/

Inspecció de treball

C/Riu Besós, 2
25071-Lleida
Tel. 973 21 63 80
resaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_inspeccio/

Registre Territorial de Cooperatives

C/General Britos, 3. 2a planta
25007- Lleida
Tel. 973 23 00 80
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/_treb_economia_cooperativa/

Delegació Territorial d’Economia i Finances
C/Lluís Companys, 1
25003-Lleida
Tel. 973 28 17 00
http://economia.gencat.cat/ca/inici/
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4.- Recursos d’internet
4.1- Altres associacions i entitats de suport a l’emprenedoria
Guia de la dona emprenedora a Lleida
http://consorci.paeria.es/publicacions.php
Portal per a dones emprenedores
http://www.autoempleomujer.com/
Xarxa de Teletreball. Suport al teletreball des de la Xarxa de Telecentres de Catalunya
http://www.teletreball.net/
Portal per a la innovació i estratègia empresarial
http://www.acc10.cat
Asociación Española de Mujeres Empresarias
http://www.aseme.es
Portal destinat a persones emprenedores, amb arxiu d’idees, secció de màrqueting, etc.
http://www.soyentrepreneur.com/
Centre “Emprendre”. Assessorament, consultoria i formació presencial i a distància
http://www.centro-emprende.com
Comunitat per a persones emprenedores amb informació, articles, possibilitat
de col·laboració i promoció
http://www.infoemprendedores.com/
Xarxa de negocis amb secció d’estudi de projectes i idees d’emprenedors i emprenedores.
http://www.factoriagris.com
Guia de finançament comunitari. Informació sobre convocatòries de la Unió Europea de programes,
projectes, ajudes i beques.
http://guiafc.com
Pàgina web de consultoria i assessorament en gestió, creació i desenvolupament d’empreses.
Assessoria a joves empresaris/es i emprenedors/es.
http://www.emprentia.es/
Portal “Expansión y Empleo”. Compta amb una secció per a persones emprenedores amb informació
de com crear una empresa, subvencions, premis i adreces.
http://www.expansionyempleo.com
Informació de tot tipus per a la creació d’empreses
http://www.creaciondempresas.com
Recursos virtuals, notícies i informació de diferent tipus per a persones emprenedores.
http://www.emprendedores.orange.es/
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Guia per a la creació d’una societat limitada nova empresa.
http://www.circe.es
Patronal innovadora d’àmbit territorial. Associació empresarial multisectorial.
http://www.cecot.org
Servei telemàtic d’informació, relació i tramitació econòmica per a les empreses i professionals
de Barcelona.
http://bcn.cat/infopime
Informació de pimes i el seu entorn
http://www.pymes-online.com
Informació sobre la creació d’empreses, tràmits on-line, ajuts i subvencions. Portal del
Govern de l’Estat Espanyol, apartat d’empreses.
http://www.060.es/
Finançament a nivell estatal. Instituto de Crédito Oficial
http://www.ico.es
Catalana d’Iniciatives, entitat de Capital risc
http://www.iniciatives.es
Informació sobre Capital risc, i Capital Inversió
http://www.webcapitalriesgo.com/

4.2.- Entitats públiques
4.2 Entitats públiques
IMT Institut Municipal del Treball de Lleida
http://www.imolleida.com/
Consorci de Promoció Econòmica de Lleida
http://consorci.paeria.es
Diputació de Lleida.
http://www.diputaciolleida.es
Ajuntament de Lleida
http://www.paeria.es/cat
Informació comarcal i accés als Consells Comarcals de la província de
Lleida:
http://www.comarcalia.com/general/consells_comarcals.asp
Gestió de tributs on-line – Agència Catalana de Tributs de la Generalitat.
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http://www.e-tributs.net/pt/ca
Servei d’Ocupació de Catalunya SOC
http://www.oficinatreball.net
Departament de Treball de la Generalitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
Informació sobre serveis i tràmits de la Generalitat.
http://www.gencat.cat/web/cat/internet.htm
Instituto Nacional de Empleo, INEM Servei públic de col·locació d’àmbit estatal.
http://www.sepe.es

4.3.- Organismes d’igualtat d’oportunitats
Regidoria de participació ciutadana i promoció de la dona, Ajuntament de Lleida
http://participacio.paeria.cat/
Centre Municipal d’Informació i Atenció a la Dona, (CIAD) Lleida.
http://igualtat.paeria.cat/serveis-i-programes/centre-municipal-dinformacio-i-atencio-a-les-dones
Seminari Interdisciplinar d’Estudis de la Dona (SIED). Universitat de Lleida.
http://web.udl.es/arees/sied/Catala/inici_catala.shtml
Institut Català de les Dones
http://www.gencat.net/icdona
Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/dones
Instituto de la mujer
http://www.inmujer.es
Fundación Mujeres
http://www.fundacionmujeres.es/

4.4.- Sindicats i patronals
CCOO de Catalunya
http://www.ccoo.cat/
Dones UGT de Catalunya
http://www.donesugt.org
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UGT de Catalunya
http://www.ugtcatalunya.com
UP de Catalunya
http://www.uniopagesos.org/
Joves agricultors i ramaders de Catalunya (JARC)
http://www.jarc.es
Foment del Treball Nacional
http://www.foment.com
PIMEC. Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya.
http://www.pimec.es
COELL Confederació Organitzacions Empresarials de Lleida
http://www.coell.org

4.5.- Butlletins oficials
BOP. Butlletí Oficial de la Província de Lleida
http://malo.diputaciolleida.cat/bop_c/bop_index.aspx
DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/diari
BOE. Boletín Oficial del Estado
http://www.boe.es/g/es/

4.6.- Estadístiques
Associació per a l’Orientació Empresarial i Laboral de la província de Lleida (APLOELL)
Associació sense finalitat de lucre l’objectiu de la qual és dur a terme estudis, projectes i posteriors planificacions sobre l’impacte de l’ocupació en els diferents sectors econòmics de les nostres
comarques.
Contacte c/ del General Brito, 2n 2a
25007 Lleida
Tel. 973 242 553
aploell@aploell.com

LLONGANISSA
Observatori
del Treball, Departament de Treball de la Generalitat.
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball
Institut d’Estadística de Catalunya
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http://www.idescat.es
Observatori de les desigualtats
http://www.obdesigualtats.cat/
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)
http://www.mtas.es/mujer/mcifras/principal.htm
Unió Europea
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

4.7.- Altres
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Solsona
www.ctfc.cat
Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida
http://www.ceeilleida.com
Informació laboral sobre normativa, impostos, salaris, Seguretat social, etc.
http://www.weblaboral.net
CIRD, Centre Municipal d’informació i Recursos per a les dones, Barcelona
http://www.cird.bcn.es
PANGEA. Espai de Dones que promou la igualtat d’accés a la informació.
http://www.pangea.org/dona
Instituto Andaluz de la Mujer
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
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5.- Associacions de dones
Associació de Dones Toraneses
Té per finalitat establir llaços entre totes les dones del municipi, i a l’hora de desenvolupar diferents activitats, cursos, trobades, xerrades, etc. que siguin d’interès per a tothom.
Contacte:
Tel. 686 13 06 02
		carmesc@hotmail.com
		Torà

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Solsonès
Servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a les dones de la comarca.
Contacte:
		
C/ Dominics, 14 (Edifici Consell Comarcal)
		25280-Solsona
		
Tel. 973 48 20 03/973 48 32 34
		atenciodona@solsones.ddl.net
		siaddelsolsones.net
Altres punts d’atenció:
			Sant Llorenç de Morunys
			Primer dimarts de mes al Consultori mèdic de 12 h. a 14 h.
			Tel. 973492510
		
			Ajuntament de Solsona+
			Dimecres de 9h. a 14h. a les dependències dels Serveis Socials (2on
pis)
			
Tel. 973 48 00 50

Associació de Dones del Solsonès
Entitat que promou activitats de caire social i cultural per a totes les dones de la comarca.
Contacte:
Psg Pare Claret s/n (Casal de Cultura i Joventut)
		25280-Solsona
		
Tel. 620 434 587 (Ramona)
		rsantaeulalia1@gmail.com
		

20

Consell de Dones del Solsonès
Òrgan estable de participació que té per objectiu vetllar per la promoció de les dones de la comarca, pel foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i per la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques comarcals.Pretén ser un espai estable de debat i participació
des del qual s’impulsin accions que donin resposta a les inquietuds i necessitats de les dones de la
comarca.
Contacte:
C/ Dominics, 14 (Edifici Consell Comarcal del Solsonès)
		25280-Solsona
		
Tel. 973 48 20 03
		info@conselldedones.net

Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de Calaf
Servei gratuït d’assistència jurídica i psicològica.
Contacte:
		
		
		

Plaça Gran, 2 (Ajuntament de Calaf)
08280 - Calaf
Tel.- 93 869 85 12
Horari: l’últim dijous de cada mes de 16:30 a 18:30

Associació Recreativa Cultual Dones de Calaf i Comarca (ARCA)
Entitat dedicada a la realització d’activitats diverses com puntes de coixí, pintura o bé cursets de
cuina i maquillatge. Oberta a tothom.
Contacte:
C/ del Carme, 23
		08280-Calaf
		
Tel 93 868 03 34
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Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Bages
Servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a les dones.
Contacte:
Muralla de St. Domènec, 24 (Consell Comarcal del Bages)
		08241 Manresa
		
Tel. 93.693.03.63 o 93.693.03.70
		
siad@ccbages.cat o dona@ccbages.cat
		www.dona.ccbages.cat
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actua.larada.net/projectes/dones-i-gent-gran
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Pla d’Acció Integral del Solsonès
actuasolsones.wordpress.com

PROJECTE DONA I GENT GRAN
donaigentgran@larada.coop
www.larada.coop
Tel. 660 52 85 8-

Finançat per:

