
é un programa de prevención 
e sensibilización sobre a violencia 

machista que deriva na construción 
dunha rede veciñal de 

sororidade e axuda mutua. 

Porque confiamos na nosa comunidade 
e nos lazos de sororidade para...

A rede veciñal do Lavadoiro fai posible que:

 ⤷ As mulleres en situacións de violencia conten con persoas 
que as escoiten, as arroupen, as comprendan e as acompañen a 
recursos de apoio psicolóxico, xurídico e social.

 ⤷ As facilitadoras comunitarias constrúan un espazo de trans-
formación social a prol da igualdade de xénero onde as mulleres 
en situación de violencia atopen un grupo de sororidade, acom-
pañamento e apoio.

 ⤷ Os homes aliados sexan referentes para o seu entorno sobre 
novos modelos de masculinidade que non perpetúen o machis-
mo e o sexismo.

 ⤷ O persoal técnico e político estea preparado para detectar e 
previr situacións de violencia machista e acompañar e derivar as 

mulleres que a sofren.

Para saber máis do Lavadoiro...

O Lavadoiro en Facebook 🔗

lavadoiromoesan@gmail.com 🔗

San Sadurniño: 981 490 027 

correo@sansadurnino.gal 

Moeche: 981 404 006

correo@moeche.gal

...visibilizar o 
sexismo e a 

violencia machista

...construír concellos 
libres de violencia 
cara as mulleres

...arroupar as mulleres que viven unha 
situación de violencia machista

...sensibilizar 
sobre a igualdade 

de xénero

...educar na igualdade 
e na prevención da 
violencia machista

https://www.facebook.com/O-Lavadoiro-107616315354142


O Lavadoiro suma pasos á ruta de acompañamento 

para mulleres en situación de violencia machista

PRIMEIRO PASO DA RUTA: 

ACTÍVASE A COMUNIDADE DO LAVADOIRO

As facilitadoras comunitarias, os aliados e as profesionais sosteñen os 
lazos de sororidade da rede veciñal. 

SEGUNDO PASO DA RUTA: 

ACTÍVANSE OS RECURSOS PROFESIONAIS DO TERRITORIO

As profesionais do territorio activan os recursos especializados para 
acompañar a muller en situación de violencia machista:

 ⤷ Servizos Sociais Comunitarios (San Sadurniño, tfno 981 490 027. 
Concello de Moeche, tfno 981 404 006 )

 ⤷ Garda Civil San Sadurniño (Tfno: 981 490 006. Avenida Marqués 
de Figueroa, 5)

 ⤷ Centro Sanitario (San Sadurniño: 981 495 295. Moeche: 981 404 400)

TERCEIRO PASO DA RUTA: 

ACTÍVANSE OS RECURSOS ESPECIALIZADOS DOUTROS NIVEIS 
ADMINISTRATIVOS

As profesionais dos Servizos Sociais Comunitarios activan o saber de 
derivar e activan os recursos públicos especializados doutros niveis 
administrativos:

 ⤷ CIM de Ferrol (981 944 124. igualdade@ferrol.es. Rúa Lugo, 56)

 ⤷ CIM das Pontes (981 441 008. cim@aspontes.org. Rosalía de 
Castro, 28 – 15320, As Pontes)

 ⤷ Equipo Viogén da Garda Civil de Mugardos: 981470005; Rúa 
Apelón, s/n en Mugardos.

 ⤷ Centro de Recuperación Integral (CRI)

 ⤷ Programa de atención psicolóxica a mulleres en situación de 
violencia de xénero (PAPMVX)

Que recursos públicos existen para detectar e 

acompañar situacións de violencia machista en Galicia?

DETECTAR 

 ↬ Aplicación Agresión OFF 🔗

ACOMPAÑAR 

 ↬ Atención telefónica 24h confidencial para mulleres: 900 400 273

 ↬ Asesoramento xurídico online 🔗

 ↬Quenda de garda psicolóxica: 900 400 273

 ↬ Intervención psicolóxica en casos de violencia sexual: 981 269 
955; 607 116 642; centropsicoterapia@meninos.org

 ↬ Servizo ATENPRO: servizo telefónico de atención e protección 
para vítimas de violencia de xénero (24h/365 días) 900 222 292

 ↬Oficinas de atención á cidadanía e ás vítimas (OAVD): servizo de 
información e asesoramento en materia de violencia de xénero 

 ⤷ En Ferrol: 1ª planta dos Xulgados de Ferrol. Rúa Coruña nº 55. 
981 337 520. Correo electrónico: atencion.vitimas.ferrol@xustiza.gal

 ↬ Asistencia xurídica gratuíta SOX: Colexio de Avogados/as de Ferrol 
Pazo de Xustiza. R/ Coruña s/n (baixo-dta.) Ferrol.Telf.: 981 354 705

 ↬ Abramos o círculo: Programa terapéutico para homes 630 170 140

 ↬ Proxecto Fénix: Programa de prevención e intervención con me-
nores que exercen a violencia machista Tfno

DENUNCIAR 

 ↬ Patrulla da Garda Civil de San Sadurniño

 ↬ Equipo Viogén da Garda Civil de Mugardos: 981 470 005; Rúa 
Apelón, s/n en Mugardos

 ↬ Teléfono de emerxencias da Garda Civil: 062

http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/app-de-agresion
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/asesoramento-xuridico-line

