
900 112 003
LÍNEA  24 HORES  D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA per atendre estats emocionals complicats de
gestionar por un/a mateix/a (dol, ansietat, por, solitud...).  
                                                  116 111
LÍNEA  24 HORES  D'ATENCIÓ A MENORS per a combatre situacions d'abús infantil i juvenil.
L'atenció és confidencial i el número NO deixa rastre telefònic. 
                                                  

639 837 476
682 916 136
682 508 507

WHATSAPP 24 HORES D'ATENCIÓ A DONES QUE ESTIGUIN PATINT VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Assessorament psicològic, administratiu, jurídic i social. 
App AlertCops (Policia i Guàrdia Civil). 
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/
016-online@mscbs.es
 
                                                  

971 177 200
XARXA SOLIDÀRIA DE COL·LABORACIÓ per a que cap persona es senti sola. 
                                                  

"AMB TU"
Recorda que el 112 opera davant qualsevol EMERGÈNCIA.  

                                                  

@goib



Degut a les conseqüències del COVID-19, els criteris i requisits
per accedir a la oferta d'ajudes dels respectius Centres
Municipals de  Serveis Socials es flexibilitzen, donant cobertura
a families en situació de vulnerabilitat social (pocs ingresos a la
llar, aplicació del ERTE...), sense necessitat d'haver estat vinculats
a aquests amb anterioritat. Atenent a la nostra zona, existeixen
els següents centres: 
 

serveissocials@calvia.com
 

Centre Palmanova 
971 132 645

De dilluns a divendres de 9h a 14h. Els dimecres i dijous
tambén de 15h a 19h.

 
Centre Rotes Velles (Santa Ponça)

971 693 351
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9h a 14h. 

Dimarts de 12h a 14h y de 15h a 19h. 
 

Centre Àliga (Son Ferrer)
971 230 142

Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9h a 14h.
Dilluns de 12h a 14h y de 15h a 19h.

 
serveis_socials@andratx.cat

 
Centre d'Andratx

971 628 000 
De dilluns a divendres de 9h a 14h. 

 

Distribució de bens de primera necessitat  a persones
sense suport social o familiar.
Pagament de rebuts de subministraments, com electricitat
i aigua. 
Allotjament per a persones en en situació de risc.
Acompanyament telefònic i assistència psicològica. 
Serveis de neteja i lavanderia.
Acompanyament per a tràmits essencials com compres.

 
 

 
 
 

971 178 989
¡Crida! Et donam veu i actuarem. 

Per a rebre informació i assessorament 016
 
 
 
 

#CruzRojaresponde
971 295 000

 

Associacions que s'han ofert per
a acompañar a les persones que
han perdut a un ésser estimat a
causa del COVID-19 (procés de
dol) . 

                                                  

@IB_Dona
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