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Atención psicolóxica
especializada a homes
que queiran aprender

a resolver conflitos
sen violencia
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0 acceso é gratuíto

Teléfono de contacto: ó30 170 140
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Secretaría XeraI da lguatdade

Edif. Adtvo. San Lázaro, s,/no. l-5781 Santiago
Tetéfono:98L957 699
Enderezo eLectrónico: vx.igual.dade@xunta.gaL

Péxi na web: http : /,/www. i g ua [d a d e.xu nta.ga L

www.multeresengaLicia.com

Colexio OficiaL de Psicotoxía de Gaticia

Rúa da Espiñeira l-0-baixo. 1-570ó Santiago
TeLéfono: 981.534 049
Enderezo eLectrónico: prog-copg@copgaLicia.gaI

Páxina web: wwwcopgaticia.gal
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É un programa, desenvolvido a través dun convenio de co-
[aboración asinado entre a Secretaría XeraL da lgualdade da

Xunta de Gaticia e o Col.exio Oficial de Psicoloxía de Galicia,
que ten por obxecto a atención psicoLóxica especiaLizada

dirixida a homes que adoptan actitudes inadecuadas nas

relacións coa súa parelta e coa súa familia, e desexan ad-
quirir novos modos de comportamento exentos de.agresi-
vidade.

0 proqrama ofrece dúas áreas de atención:
. lnformación.
. lntervención psicotóxica personalizada.
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. Previr a violencia de xénero.

. Ofrecer información e terapia psicolóxica a homes que
queiran aprender a resotver conflitos sen viotencia e a

comunicarse mellor coa súa famil.ia e coa súa parella.
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Homes con actitudes viotentas que desexen:

. Aprender a resotver conflitos sen violencia e a comprender

a natureza da violencia.

. Aprender a comunicarse mettor.

. ReLacionarse coa contorna famiLiar con respecto e

igual.dade.

. Educar os seus fillos e fillas en igualdade creando vínculos

sans e seguros.

. Asumir hábitos positivos de reLación e convivencia.
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0 programa conta cun psicólogo,/a coordinador/a e cunha
rede de profesionais da psicoloxía acreditados/as, que

levarán a cabo a intervención profesional a que se refire o
programa en toda a Comunidade Autónoma de GaLicia.
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PROVINC¡A DA CORUÑA
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RIBEIRA 3

SADA 3"

SANTIAGO de COMPOSTELA *

PROVINCIA DE LUGO
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LUGO
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PROVINCIA DE OURENSE
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OURENSE

No t*r*g:e reåas

tÊ"

PROVINC¡A DE PONTEVEDRA
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CAMBADOS 1

CANGAS

GONDOMAR

MOANA

NIGRÁN

PONTEVEDRA

REDONDELA

VIGO

VILAGARCíA dE AROUSA
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