
SĂNĂTATE AFECTIVĂ, SĂNĂTATE SEXUALĂ 

 

Unde putem vorbi despre sex? Unde ne putem informa? 

Centro de Atención a la Mujer (Centrul de AsistenŃă pentru Femei (CAM)) este 

un loc unde se pot obŃine informaŃii cu privire la toate aspectele legate de sexualitate, 

contracepŃie, avort, boli cu transmisie sexuală… 

Poate fi consultat prin e-mail la adresa: aSEXOrate@baragazte.org 

 

Se adresează numai femeilor? 

Acordă asistenŃă tuturor persoanelor, indiferent de sex, vârstă, stare civilă, 

orientare sexuală, origine… 

 

Şi dacă sunt însărcinată? 

AsistenŃa sanitară în timpul sarcinii trebuie iniŃiată în primele 3 luni, pentru a se 

obŃine beneficiile maxime pentru copil. Vei fi programată pentru vizită medicală în 

fiecare lună. Este foarte important să te prezinŃi la toate vizitele medicale. 

 

Şi pentru controalele ginecologice? 

Consultă medicul de familie. 

 

Unde vă puteŃi adresa? 

CAM Barañáin 

Plaza Caimito Guayabal 

31010 Barañáin 

PROGRAMARE: 948 198 656 

E-mail: cam.baranain@cfnavarra.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce este Servicio para la Igualdad (Serviciul pentru Egalitate) din Barañáin? 

Serviciul pentru Egalitate este pus la dispoziŃia cetăŃenilor de către Primărie în 

scopul promovării egalităŃii de şanse între femeile şi bărbaŃii care trăiesc în Barañáin. 

Se ocupă de diferite aspecte (EducaŃie, Sănătate, Tineret, Muncă, Cultură, 

ImigraŃie…), având ca obiectiv îmbunătăŃirea situaŃiei femeilor şi a impulsionării 

participării acestora pe plan public, precum şi a bărbaŃilor pe plan privat. 

Cui i se adresează? 

- Tuturor persoanelor din Barañáin care au sugestii sau chestiuni legate de acesta. 

- Tuturor direcŃiilor Primăriei şi diferitelor servicii locale. 

- Tuturor instituŃiilor publice sau private din localitate care prestează servicii 

pentru cetăŃeni şi care doresc să participe la susŃinerea egalităŃii între femei şi 

bărbaŃi: 

AsociaŃii şi InstituŃii Sociale, Culturale şi Sportive. 

Ce obiective are? 

- Să favorizeze educaŃia şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaŃi. 

- Să susŃină participarea femeilor la viaŃa publică.  

- Reducerea şi eliminarea discriminărilor pe motiv de sex. 

- Să susŃină concilierea vieŃii profesionale cu cea de familie şi personală.  

- Eradicarea violenŃei împotriva femeilor.  

Cum poate fi contactat? 

Servicio Social de Base (Serviciul Social de Bază) 

Plaza de la Paz s/n 

31010 Barañáin 

Tel: 948 265 558/ 948 199 870 

E-mail: pio@baranain.com 

Pagina web: www.baranain.es 

 

 

 

 

 



Ce este Área de Atención a la Mujer (DirecŃia de AsistenŃă pentru Femei) de la 

Primăria din Barañáin? 

Este un serviciu gratuit, care oferă asistenŃă integrală şi individualizată locuitorilor 

adulŃi din Barañáin aflaŃi într-o situaŃie în care au nevoie de măsuri speciale de protecŃie 

şi sprijin social, juridic şi/sau psihologic. 

Doreşte să ofere alternative pentru problemele nerezolvate, atunci când s-au căutat 

soluŃii f ără a se putea atinge obiectivele, precum şi ajutor pentru a lua hotărâri cu privire 

la obiectivele vieŃii fiecăruia. 
 

 

 

În situaŃii de: 

- Maltratare psihologică şi/sau fizică. 

- DespărŃiri conjugale „problematice” şi conflictele familiale rezultate din 

acestea. 

- Procese de luarea hotărârii de a se despărŃi. 

- Agresiuni sexuale. 

- Prevenirea violenŃei şi SusŃinerea Bunelor tratamente. 

 

    Oferă: 
 

- AsistenŃă juridică. 

- Ajutor psihologic. 

- Ajutor social. 
 

¿Cum se poate accede la acest Serviciu? 

- Din proprie iniŃiativă. 

- Prin intermediul altor servicii şi organisme sociale şi sanitare 
din localitate sau prin intermediul Primăriei. 

 

Unde vă puteŃi adresa? 

Servicio Social de Base 

Plaza de la Paz s/n 

31010 Barañáin 

PROGRAMARE: 948 199 870 

E-mail: ssb@baranain.com 

 


