
TELÉFONO DA MULLER │ 900 400 273
ATENCIÓN A VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 016│ 

ATENCIÓN PSICOLÓXICA PARA MULLERES 
QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO 629 777 595│ 

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS │ 982 580 616
CENTRO DE SAÚDE │ 982 585 129
PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) │ 982 580 188
HOSPITAL PÚBLICO DA MARIÑA │ 982 589 900
POLICÍA LOCAL │  │ 982 586 211  629 823 171
EMERXENCIAS │ 112
GARDA CIVIL:

 BURELA  │ 982 586 014
 XERAL │062
POLICÍA NACIONAL │ 091

CONTRA�A�
VIOLENCIA�DE�XÉNERO

O CIM de Burela ofrécelles un servizo de atención 
específica ás mulleres que sofren violencia de 
xénero.

ALERT 
son sinais de VIOLENCIA DE XÉNERO:

   as túas relacións con familiares e RESTRINXIR
amizades.

   torpe ou inútil.FACERTE SENTIR

  HUMILLARTE OU RIDICULIZARTE.

   os teus horarios, as túas CONTROLAR
amizades, as túas redes sociais, o teu móbil, os 
teus cartos...

  de todo.CULPABILIZARTE 

  a manter relacións sexuais en FORZARTE 
contra da túa vontade.

  con quitarche as túas fillas e AMEAZARTE 
fillos, con facerche e/ou facerlles dano.

   sobre a túa roupa, as túas relacións DECIDIR
sociais e o teu tempo.

   cando se enfada.CAUSARCHE MEDO

   fisicamente algunha vez.AGREDIRTE

OUTROS�
RECURSOS�DISPOÑIBLES

Programa financiado a cargo dos créditos recibidos do Ministerio de Igualdade,
Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero en
desenvolvemento do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

Estamos contigo 

CIM
Centro�de�

Información
ás� ulleresM

CONCELLO�DE�BURELA



QUE É O CIM?

O Centro de Información ás Mulleres (CIM) do 
concello de Burela é un servizo gratuíto, 
permanente e personalizado de atención 
integral ás mulleres que ten como finalidade 
principal a consecución do principio de 
igualdade, facilitando a súa participación en 
todos os ámbitos da vida.

QUEN INTEGRA O CIM?

O equipo do CIM está composto por unha 
técnica administrativa, unha asesora xurídica e 
unha psicóloga, que traballan ademais en 
coordinación co equipo multidisciplinar de 
servizos sociais.

COMO FUNCIONA?

Ofrece atención presencial e telefónica 
baseada no anonimato, confidencialidade e 
respecto á vontade das mulleres.

A QUEN ATENDE?

  Ás mulleres que o demanden, individual 
ou colectivamente.

  Ás mulleres que sofren violencia de 
xénero e ás súas fillas e fillos.

  A persoas do colectivo LGTBI (lesbianas, 
gays, transexuais, bisexuais e 
intersexuais).

QUE SERVIZOS OFRECE?

SERVIZOS INDIVIDUALIZADOS

  Atención psicolóxica.

  Asesoramento xurídico.

  Atención específica ás mulleres que 
sofren violencia de xénero e ás súas fillas 
e fillos.

  Información sobre os recursos 
dispoñibles.

  Orientación formativa e laboral.

SERVIZOS DIRIXIDOS Á SOCIEDADE EN 
XERAL

  Actividades para a promoción da 
igualdade de xénero.

  Actividades de sensibilización e 
prevención da violencia de xénero.

  Fomento do movemento asociativo.

  Actividades de conciliación familiar e 
laboral.

ONDE O PODES ATOPAR?

Na planta baixa da Casa do Concello,
na rúa Eijo Garay, n.º 20 de Burela.

COMO PODES ACCEDER?

Solicita cita previa:

982 58 06 09

cim@burela.org

https://burela.sedelectronica.es/

EN QUE HORARIO?

De 8 a 15 horas, de luns a venres.


