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QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Definició
La violència masclista és aquella que s'exerceix contra les dones
com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre
les dones. És produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics,
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, i té com a
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es
produeix en l'àmbit públic com en el privat.
La violència masclista es pot exercir d'una manera puntual o d'una
manera reiterada. És la violència contra les dones pel fet de ser
dones.
Pots patir-ne en qualsevol àmbit: familiar, de la parella, laboral i
social o comunitari.
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LA LLEI DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La llei que regula la violència masclista és la LLEI 5/2008, de 24
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
La Llei utilitza l'expressió violència masclista perquè el masclisme
és el concepte que de forma més general defineix les conductes de
domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que,
alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat
per una part de la societat com a superior.
La violència contra les dones és l'expressió més greu i devastadora
d'aquesta cultura, que no només destrueix vides, sinó que impedeix
el desenvolupament dels drets, la igualtat d'oportunitats i les llibertats de les dones.

Recorda!
La violència mai és responsabilitat teva
sinó del sistema que la genera i la
permet. Fins i tot, les teves reaccions
o no reaccions davant de la violència,
estan condicionades per aquest
sistema.
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ÀMBITS DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La violència masclista es pot manifestar en els àmbits següents i
pot exercir-se en més d’un àmbit a la vegada.
Violència de gènere
o en l'àmbit de la parella
La violència de gènere és un tipus de violència masclista, que s’emmarca en l’àmbit de la parella. Consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada
per l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té
o hi ha tingut relacions similars d'afectivitat.
Violència en l'àmbit familiar
Consisteix en la violència física, sexual, psicològica o econòmica
exercida contra les dones i les menors d'edat en el si de la família
i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les
relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. No s'hi inclou
la violència exercida en l'àmbit de la parella, definida en l'apartat
primer.
Violència en l'àmbit laboral
Consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot
produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del
centre de treball i de l'horari laboral si té relació amb la feina, i que
pot adoptar dues tipologies:
7

Assetjament per raó de sexe i Assetjament sexual:

Comportaments no desitjats relacionats amb el sexe d'una persona
(assetjament per raó de sexe) o qualsevol comportament verbal, no
verbal o físic no desitjat d’índole sexual en ocasió de l'accés al treball
remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació,
que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la
dignitat de les dones i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
Violència en l'àmbit
social o comunitari
Comprèn les manifestacions següents:
a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual exercida contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder
i abusar-ne.
b) Assetjament sexual.
c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial
dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi
consentiment exprés o tàcit de la dona.
e) Matrimonis forçats.
f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de
violència contra les dones que es produeixen en aquestes situacions,
com ara l'assassinat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat,
l'avortament forçat, l'esterilització forçada, la infecció intencionada de
malalties, la tortura o els abusos sexuals.
g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com 8
ara els avortaments selectius i les esterilitzacions forçades.

SOBRE LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
Més d’un miler de dones han estat assassinades per violència
de gènere a l’Estat Espanyol en els últims 11 anys. Moren unes
70 dones per any a mans de la seva parella.
El Servei d’informació i Atenció a les Dones del Consorci de Benestar Social del Ripolles detecta cada any uns 40 casos nous
de violència de gènere a la comarca.
El nombre de dones joves que mantenen relacions de parella
en les quals hi ha alts nivells de control i subordinació creix
notablement.
A qualsevol edat una dona pot ser víctima de violència de gènere. La majoria d'elles es situen entre els 16 i els 60 anys.
El nombre de casos de violència de gènere augmenta, però
poques vegades es denúncia. De totes maneres, cada vegada hi
ha més dones que demanen ajuda i orientació.

Servei d’informació i Atenció a les Dones
SIAD
Sol·licita informació
972 71 58 39
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TIPUS DE VIOLÈNCIA

1. violència psicològica i/o emocional
Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces,
d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de
coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del
seu àmbit de llibertat.
Pots ser víctima de violència psicològica si la teva parella:
Et fa comentaris degradants, t'insulta, t'humilia..
No respecta el teu aspecte físic, et crida, t’amenaça.. .
Et fa sentir culpable de tot el que us passa.
No respon quan li demanes ajuda.
Et mostra odi i amor alternativament.
Et dóna ordres i et crida.
Es nega a parlar dels problemes, et deixa amb la
paraula a la boca i/o ignora la teva presència.
Quan li vols fer veure el problema, et tracta de "boja",
desequilibrada.
Canvia el sentit de les teves paraules i et confon amb
arguments contradictoris.
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2.

violència física
Comprèn qualsevol acte de força contra el cos d'una dona,
amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un
dany.
Pots ser víctima de violència física si la teva parella:
Et llença objectes o els utilitza per a colpejar-te.
Et sacseja, t’empenta.
T’amenaça i et terroritza amb objectes i/o armes.
Et crema amb cigarrets.
Intenta estrangular-te o asfixiar-te.
T'obliga a prendre drogues o a beure alcohol.
Et tanca a casa perquè no puguis sortir.
Et llença substàncies tòxiques, menjar o
begudes a la cara.
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3. violència social
La violència social en l’àmbit de la parella es basa en la limitació,
el control i la inducció a l'aïllament social de la dona. Es separa la
víctima de la família i amistats, privant-la de suport social i allunyant-la del seu entorn habitual. A vegades es posa a la víctima en
contra del seu entorn, aconseguint que o bé la víctima o bé l'entorn decideixin desvincular. Pots ser-ne víctima si la teva parella:
T’humilia i et maltracta verbalment davant d'altres persones.
Controla amb qui et trobes i amb qui parles.
No et deixa acudir a activitats o, si hi vas, t'hi acompanya.
Coqueteja obertament amb altres noies davant teu.
No tracta correctament els teus familiars i amics.
T’obliga a arreglar-te o a vestir-te com ell vol, encara
que tu no t'hi sentis còmoda.
Es fa la víctima com si fossis tu qui el maltracta.
Et denuncia a la policia o t’amenaça en fer-ho, com si
fos víctima d'un maltractament per part teva.
No es responsabilitza dels fills/es, o fins i tot els
segresta o amenaça en fer-ho
Et tracta com si fossis la seva minyona i no col·labora
en les tasques domèstiques
Apareix a molts llocs on tu has anat sola.
Provoca que t'acomiadin de la feina.

12

4. violència sexual i abusos sexuals
Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per
les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació
emocional, de relacions sexuals.
Pots ser-ne víctima si:
T'exigeix que tinguis relacions sexuals amb ell, amb altres
persones o davant d'altres persones.
T'obliga a determinats comportaments sexuals no desitjats.
Pren represàlies si tu no accedeixes a tenir-hi relacions
sexuals.
T'exigeix mantenir-hi relacions sense importar-li els teus
desitjos, el teu temps i les teves necessitats.
T'obliga a tenir-hi relacions després d'una agressió, quan
estàs malalta o cansada.
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5.

violència econòmica

Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos
per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs
filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o
compartits en l'àmbit familiar o de parella..
Pots considerar que ets víctima si:
Et controla les despeses.
Només gasta per a ell mateix.
Utilitza els estalvis de tots dos per als seus beneficis.
T’impedeix participar en la distribució de la despesa familiar.
T'obliga a entregar-li els diners que guanyes, o bé fa que els
utilitzis per atendre totes les despeses de la llar, mentre ell
es queda el que guanya.
Declara que tot és seu i t'obliga a escripturar a nom seu les
propietats conjuntes.
Fa les compres ell per tal que no administris els diners.
No compleix amb les pensions alimentàries de separació o
divorci.
T’obliga a demanar diners o préstecs a la família i/o amics
o a vendre't els teus béns.
Et controla les targetes.
Et menteix sobre les possibilitats econòmiques reals, i sobre
el que cobra o gasta exactament.
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6.

violència ambiental
Una altra forma de violència psicològica que atempta indirectament contra la dona utilitzant tot allò que vol, estima o posseeix. Solen ser conductes que generen control, por, submissió
i patiment a la víctima, encara que no es facin sobre ella ni el
seu cos, sinó sobre el que l'envolta i és important per a ella.
Un exemple d’aquest tipus seria la violència vicària, que inclou
totes aquelles conductes realitzades de manera conscient per
a generar mal a una tercera persona. L’objectiu principal és fer
el màxim mal possible a la dona. Pot produir-se contra els fills
i filles, mares o pares, germanes o germans..
N’ets víctima si la teva parella:
Et controla les trucades que fas.
Et trenca o agafa els objectes que et pertanyen.
Fa mal als teus fills /filles o animals de companyia
amb l’objectiu de fer-te mal a tu.
T’amaga els objectes de treball o estudi.
T’amenaça en prendre’t el teus fills o filles
Posa en contra teva familiars i coneguts.

Recorda que els diferents tipus de violència
de gènere descrits no acostumen a patir-se de
manera aïllada sinó que poden produir-se més
d’un tipus al mateix temps.
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DESMITIFIQUEM
UNS QUANTS MITES
A mesura que vas sentint afirmacions de manera reiterada,
pots arribar-te-les a creuremalgrat que no siguin certes.
Te'n mostrem alguns exemples:

Amb el temps, els problemes es solucionen
La violència que es produeix dins una relació de
violència de gènere es cíclica i s’intensificarà
amb el temps, es produirà més sovint i amb més
gravetat.

És culpa meva. Tot ho faig malament
Tu no pots controlar-ho tot. Qualsevol petit
incident o fet serà causa de discussió i/o
agressió.

Només són pèrdues de control momentani.
Res no justifica la violència.
Ho tornarà a fer.
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L’amor el pot fer canviar
En el maltractament no hi ha sentiment
d’amor sinó de possessió.

Actua així perquè beu
L'alcohol no justifica les conductes
violentes de la parella. Moltes persones
alcohòliques no són violentes, i moltes
persones violentes no beuen

Les dones han d’estar amb la
parella encara que les maltractin.
És el millor per als fllls
No és bo que els infants creixin en un
ambient de violència. Encara que ells
no siguin maltractats directament, són
víctimes indirectes.
Cap infant mereix tenir un pare
maltractador.
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CICLE DE LA VIOLÈNCIA
Les dones agredides aprenen a detectar quan es produirà una altra agressió,
però no són conscients que es troben dins d'un cercle que Leonor Walker
anomenà cicle de la violència.

1.

2.

Pas de la calma
a la tensió

S’inicien petits conflictes,
discusions, insults, faltes
de respecte. que generen
tensions. La dona intenta
controlar tot allò que pot
generar una baralla.

El cicle de
la violència
s'intensifica i
es modifica
amb el temps,
però mai no
es trenca per
ell mateix.

Esclat de la
Violència

Es manifesta la violència en
les seves diferents formes
(física, ambiental.. .).

3.

Lluna de mel

Fase de lluna de mel i/o
manipulació. L’agressor es mostra
afectuós, penedit. Promet que
canviarà, que no tornarà a passar.
Manipula la víctima, fent-li creure
la dependència que té ella cap a
ell. Li fa regals, inclús li pot fer
xantatge emocional dient que si el
deixa es traurà la vida.
Aquesta etapa amb el temps
pot desaparèixer o en algunes
relacions no donar-se mai.
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com pots trencar el cicle de la violència?
Demana ajuda!
Necessites recuperar-te, augmentar la teva autoestima i recuperar la
teva dignitat. No t'has de sentir culpable. No ets responsable d'aquesta situació, no pots controlar-la.
No estàs sola, moltes dones han passat, o estan passant per aquest
procés, independentment de la classe social, l'edat, la religió.. Defensa els teus drets!
Valora la situació en què et trobes i pren consciència del temps que
fa que dura.
Pensa que, tot i les oportunitats que li has donat, res no ha canviat.
Cada pas que facis endavant et permetrà descobrir una vida diferent, on hi trobaràs moltes més oportunitats que milloraran la teva
qualitat de vida.
No donis importància als béns materials, primer és la teva pròpia
vida.
Emprendre la ruptura és un procés llarg, costós i requereix d’un gran
esforç, però és alliberador. Habitualment els agressors es tornen més
violents amb el temps.
Encara que tinguis por o vergonya, actua ara, la teva seguretat
depèn d’això.
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CONSEQÜÈNCIES
Les dones que viuen immerses en una relació de violència de gènere no són plenament conscients del risc real que corren. Al llarg
del temps, perden l’autoestima, tenen sentiments de culpabilitat,
estan confoses i desconfien d’elles mateixes. Per aquests motius, la
majoria de respostes de les víctimes de violència de gènere solen
ser de submissió cap a l'agressor i de resignació i acceptació de la
situació que viuen.
Les conseqüències poden tenir diferents afectacions per a les víctimes i no solen aparèixer aïllades.

físicament

psicològicament

Fractures, cremades,
empentes, ferides.. .
Símptomes orgànics
inespecífics, cefalees,
fibromialgia, colon irritable,
transtorns alimentaris, dolors
vertebrals.. .

Ansietat, depressió, baixa
autoestima, dependència
emocional, fòbies, transtorns
del son i de l'alimentació,
major vulnerabilitat en
situacions d'estrés..

sexualment i reproductiva

socialment

Pèrdua del desig sexual,
problemes ginecològics,
embarassos no desitjats,
avortaments, parts
prematurs..

Aïllament, dificultat per
establir relacions socials,
desconfiança, agressivitat..
22

COM ACTUAR

23

1.

EN SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA O PERILL
Posa’t en contacte immediatament amb el 112, el telèfon d’emergències.
El més important és garantir la teva seguretat i protecció. Intenta
fugir o buscar un lloc segur per a tu i/o les teves filles i fills.
Si l'agressor et provoca a entrar en discussions, no responguis i
intenta mantenir-te en un espai segur.
Si no has pogut refugiar-te, fes el màxim soroll i crida per alertar
el veïnat.
Protegeix-te en tot moment les zones vitals (cap, coll i pit) amb
algun objecte o bé amb les mans.
Després de l’agressió

Si no has pogut trucar anteriorment a emergències, truca
immediatament al 112 i demana ajuda, vés a un centre mèdic i
recorda guardar els informes que t’han donat després d’examinarte arran de la situació de violència.
Si has patit una agressió sexual o un abús sexual, vés a un centre
hospitalari, on et faran una revisió. Guarda bé la roba que portaves
en el moment de l’agressió, i no et dutxis, no beguis aigua, no et
rentis les dents ni glopegis, ni facis res que pugui destruir tot allò
que pot ser una prova de l’agressió que has patit.
24

2. SI CONVIUS AMB EL
MALTRACTADOR

Explica la situació que vius a algú de confiança. Si et cal demanar
ajuda però tens dificultats per fer-ho, demana a aquesta persona
que es posi en contacte amb la línia 900 900 120 o amb el SIAD.
Informa al veïnat de més confiança perquè avisin la policia si
senten aldarulls.
Si ja estàs en contacte amb algun servei, professional o associació, intenta no perdre el contacte amb elles. Si vius algun episodi
de violència, intenta contactar-les i posar-les al cas de la situació
en què et trobes. És molt important que la teva professional de
referència estigui al cas de tot, així podrà ajudar-te. Els serveis
d’atenció a les violències masclistes, són considerats serveis essencials, per tant, sempre hi haurà algú que pugui atendre’t.
El més important és garantir la teva seguretat i protecció. Si hi
hagués una escalada de la violència intenta fugir o buscar un espai
segur a la casa per a tu i les teves filles i fills. Posa’t en contacte
immediatament amb el 112, el telèfon d’emergències.
En la mesura del possible, durant les discussions, mantingues darrere teu la porta de sortida o una habitació de l'habitatge en la qual
puguis tenir un espai de seguretat momentàniament. Intenta tenir
sempre a sobre el telèfon mòbil per si et cal trucar al 112.
25

2.1

Després de l’agressió
Si no has pogut trucar anteriorment a emergències, truca immediatament al 112 i demana ajuda.
Si l’agressor ha marxat del domicili, tanca la porta amb clau i
deixa-la posada, tanca finestres i altres entrades.
Si has sortit del domicili, busca un lloc segur o concorregut i
espera l’arribada de la policia o l’ambulància.
Si no has avisat a emergències, vés a un centre mèdic i recorda guardar els informes que t’han donat després d’examinar-te
arran de la situació de violència
Intenta tenir un pla elaborat per anticipar-te a una situació de
perill, com per exemple, tenir les coses bàsiques, així com la documentació personal en un espai segur, per si haguessis de sortir
del domicili. Si no pots tenir la documentació bàsica, procura
tenir una fotografia dels documents i enviar-t'ho al telèfon o a
un correu electrònic al qual sàpigues que ningú hi tindrà accés.
Si això és complicat, envia-ho a una persona de confiança. No
preparis una bossa atès que això podria alertar l'agressor.
Recopila tot el que pugui ser prova de la violència física o psicològica (comunicat de lesions, Whatsapps, correus, missatges,
àudios, registre de trucades, etc.). Pots enviar-te els Whatsapps,
correus i àudios a algun altre dispositiu, a una altra persona que
ho pugui fer per tu o a un correu de seguretat. Recorda esborrar-ho.
26

2.2

Si hi ha fills o filles

Malgrat no presenciïn la violència poden percebre-la i pot tenir
un impacte en elles i ells. Per això, és possible que observis alguns canvis en el seu comportament, com ara, canvis d’humor
sobtat, falta de concentració i atenció mentre feu activitats o bé
que ploren sense motiu aparent i manifesten necessitar estar en
solitud. Aquests comportaments són habituals en aquests casos.
També et pot costar trobar les energies i la forma de fer front a
la situació. Per això, has de saber que pots adreçarte a les teves
professionals de referència, al SIAD o bé trucar a la línia 900
900 120 perquè puguin orientar-te.
Explica’ls que la violència no es pot permetre mai i que res no
la justifica.
Explica’ls que, si es dóna una situació de violència, s’han de protegir i no hi han d’interferir.
Pots concretar una paraula clau per a les situacions de risc perquè, quan la sentin, sàpiguen que han d’anar a demanar ajuda.
Si decideixes marxar, fes-ho sempre amb els teus fills i filles;
això no afectarà l’obtenció de la custòdia dels o les menors.
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3. SI HAS DECIDIT MARXAR
DE CASA O SEPARAR-TE

Planifica la teva sortida

a.
b.

c.

d.
e.

No li diguis a l'agressor que estàs pensant en separar-te, que
has demanat ajuda o que t’has posat en contacte amb algú
que et pot ajudar fins a tenir preparades les condicions bàsiques de seguretat.
Si surts de casa, assegura’t de treure la ubicació del mòbil i
de localització. Comprova també que l’agressor no tingui accés a les converses del teu WhatsApp a través de WhatsApp
Web o del teu propi telèfon, o als correus electrònics. Pots
canviar sovint les contrasenyes i desinstal·lar les aplicacions
de xarxes socials com Facebook, Instagram, etc.
Agafa els documents bàsics o, en cas de no poder-ho fer,
procura tenir una fotografia dels documents i enviar-t'ho al
telèfon o a un correu electrònic al qual sàpigues que ningú
hi tindrà accés. Si això és complicat, envia-ho a una persona
de confiança.
Prepara una bossa amb una llibreta on hi hagi un llistat de
telèfons de les teves amistats, familiars, àmbit sanitari.
Si decideixes marxar, fes-ho sempre amb els teus fills i filles;
això no afectarà l’obtenció de la custòdia dels menors.
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f.
g.

h.
i.

j.

Comenta la situació a l’escola i el canvi d’adreça si s’ha produït.
Intenta trobar llocs on rebre ajut, o on coneguis algú de
confiança. Sinó pots trobar un lloc segur per viure-hi
temporalment, contacta amb els serveis socials o el SIAD,
ja que poden trobar-te una casa d' acollida o informar-te de
quins són els processos, després de formular la denúncia, per
no haver de marxar de casa.
No prenguis tranquil·litzants (drogues, alcohol, pastilles
per dormir) excepte quan sigui per prescripció mèdica. No
t'automediquis, perquè et cal estar alerta i lúcida per pensar,
decidir i buscar ajuda.
No donis informació ni expliquis res del que tinguis previst fer
per evitar un control posterior per part de l’agressor. Parla de
la teva situació amb amistats, familiars o altres persones que
et puguin ajudar.
Denuncia-ho i sol·licita una ordre de protecció en la qual
es regulin unes mesures penals (allunyament, prohibició de
comunicació.. ) i unes mesures civils o matrimonials (separació,
guarda i custòdia dels fills, règim de visites, pensió d'aliments.. ).
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4. SI HAS DECIDIT DENUNCIAR-HO
...I pots sortir de casa
Pots aprofitar que surts al carrer a comprar, o bé marxar de casa,
i apropar-te a una comissaria de mossos d’esquadra o de la
policia local, si la tens més a prop i et sents més segura.
Si et desplaces a posar la denúncia a comissaria, ves-hi amb les
teves filles i fills, si en tens.
Si hi ha lesions, acudeix sempre a un centre mèdic, perquè t’elaborin un informe. Conserva sempre aquest informe i utilitza’l en el
moment de denunciar.
Conserva totes les proves de la violència: roba estripada, truca-

des, missatges, etc.

...I No pots sortir de casa
Si pots avisar per telèfon, posa't en contacte amb el 112 (Mossos),
dóna el teu nom i l’adreça on et trobis, i sol·licita ajuda. Ells t’enviaran una patrulla. Mentrestant, pren mesures per protegir-te a tu i
la teva família.
Si no pots trucar per telèfon, obre les portes i finestres i crida.
Demana ajut, truca als veïns, fes tot l’escàndol possible. Concreta
amb els teus veïns/es una senyal perquè truquin a la policia quan
necessitis ajuda
Ensenya als teus infants a protegir-se i a demanar ajuda.
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PER A FER LA denÚncia
Recorda que posar la denúncia no significa que automàticament
detindran a l’agressor o que et donaran una ordre d’allunyament.
Per això, és molt important preveure què faràs i on aniràs després
d’haver posat la denúncia.
Has de saber que tens dret a una advocada o advocat d'ofici. És
important que aquesta professional estigui present en el moment
de redactar la denúncia.
Pensa si, a més de posar la denúncia, vols que se t’ofereixi un
habitatge d’urgència. Si és així, comunica-ho a Mossos d’Esquadra
i al SIAD, o bé, truca al 900900120 i explica que necessites marxar
de casa a causa d’una situació de violència masclista.
Quan posis la denúncia, intenta deixar constància de tota la
violència viscuda al llarg de la relació. Intenta explicar-la més o
menys de forma ordenada en el temps, no expliquis només l’últim
fet viscut. Això és molt important.
Porta tot el que pugui ser una prova de la violència física o
psicològica rebuda, com ara, el comunicat de lesions, Whatsapps,
correus electrònics, missatges, àudios, registre de trucades, etc.).
Llegeix-te la denúncia abans de signar-la i assegura’t que hi ha

tot el que consideris important. Només cal signar la denúncia quan
digui el que tu vols que digui. Quan exposis el teu cas, procura ser
breu i directa, i explica tots els abusos , amenaces i lesions sofertes.
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5.

SI JA NO CONVIUS
AMB L’AGRESSOR

Algunes recomanacions que et poden ser útils:

a)

Si ho consideres necessari sol·licita una ordre d’allunyament de
l’agressor.

B)

No acceptis MAI quedar a soles amb l’agressor o anar a un lloc
més tranquil a parlar

c)

Utilitza totes els mesures de seguretat al teu abast (servei d’alarma, canvi de pany si el domicili va en nom teu, reforç del tancament de finestres.. .)

d)

Observa l’entorn quan surtis de casa i de la feina per controlar que
no hi hagi l’agressor o el seu vehicle

e)

Comenta la situació en què et trobes a les persones més properes
a tu i al teu lloc de treball.

f)
g)

Evita llocs habituals que freqüentaves amb l’agressor.
Si l’agressor intenta utilitzar a terceres persones per contactar
amb tu, explica’ls que no vols tenir cap tipus d’informació.
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5.1 Respecte al contacte telefònic
Talla tota comunicació (missatges, whatsapp, correu electrònic) amb
l’agressor. No esborris els missatges rebuts, et poden servir en el
procés judicial.
No responguis a trucades ni missatges de números desconeguts.
Si t’és possible, canvia el número de mòbil i dóna’l només a persones
de plena confiança.
Anota els números desconeguts i el dia i hora de les trucades, sense
esborrar les trucades perdudes ni els missatges.
Si hi ha la possibilitat que l’agressor hagi manipulat el teu mòbil, formateja’l per evitar que et pugui controlar des d’un programa extern.

5.2 Respecte a les xarxes socials i internet
Bloqueja l’ordinador amb contrasenya.
Canvia les contrasenyes de tots els serveis que tinguis actius (correu, xarxes socials, banca electrònica, etc.).
Revisa el grau de privacitat que estàs utilitzant a les xarxes.
Elimina o bloqueja l’agressor i els contactes en comú que puguin
donar-li informació.
Si necessites mantenir l’anonimat, dóna’t de baixa de tots els perfils
i obre’n de nous.
Si tens correus electrònics o missatges de l’agressor a les xarxes
socials, fes captures de pantalla per poder presentar-les com a prova
de la violència.
No pengis dades personals, ni fotos ni comentaris que indiquin exactament on ets, els llocs que freqüentes, sortides i horaris, etc.
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5.3 Si hi ha fills o filles

Si has de trobar-te amb la teva ex-parella per un tema relacionat amb els teus fills o filles, ves-hi acompanyada del teu advocat/da o d’algún familiar o conegut. Fes-ho en un lloc públic.

Comenta el canvi d'adreça o la situació en què et trobes a
l'escola.

Un agressor que està separat de la seva parella, no és recomanable que vegi els seus fills/es a la casa on aquests resideixen.
Té dret a veure’ls fora si el jutge/essa així ho decideix. Els
infants poden trobar-se amb el seu pare al carrer o en un lloc
pactat prèviament. Convé que sigui una altra persona qui els
acompanyi. Aquest punt ha d'ésser acordat per l'advocat/da.
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Raona amb ells perquè és necessària la separació i perquè no
veuran el seu pare durant un temps.

Explica clarament als teus infants què passa, sense dramatitzar.
No els parlis nerviosa i/o irritada ni utilitzis insults per a referir-te
al seu pare perquè si els infants ja estan angoixats, encara s’estressaran més.

No posis en dubte l'amor dels teus fillls/es cap al seu pare.

Adverteix-los que un comportament i una conducta violenta són
inadmissibles i perillosos.
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maleta d’emergència
Llista de coses imprescindibles per a sortir de casa.
Claus
DNI i passaport
Targeta sanitària
Llibre de família
Documents d’assegurances
Medicaments teus i dels teus fills/- es
Agenda d'adreces i contactes
Partides de naixement
Targetes de crèdit, llibretes d’estalvi
Certificats i informes mèdics
Roba per a tu i per als nens o nenes
Objectes personals o de valor sentimental
Contracte d’arrendament o escriptures de la propietat
Expedientes acadèmics teus i dels teus fills/- es
Permís de treball i/o residència, si no estàs nacionalizada en
aquest país.
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QUI POT
AJUDAR-TE
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1. SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ
A LES DONES

El SIAD ofereix atenció psicològica i d’assessorament a dones de
totes les edats que han patit o pateixen situacions de violència. La
intervenció psicològica es pot dur a terme en dos àmbits; individual
i grupal, amb la possibilitat de compaginar els dos tipus d'intervenció segons els criteris professionals.
Aquest Servei ofereix, excepcionalment, la possibilitat de fer acompanyaments a la comissaria i als jutjats. També estableix coordinacions amb els Serveis Socials i altres serveis, a la vegada que tramita el servei de Teleassistència gestionat per Creu Roja. Mitjançant
les tecnologies de la comunicació telefònica i de geolocalització,
permet mobilitzar els recursos necessaris de seguretat, salut i suport psicosocial, per a garantir la seguretat de les dones 24 hores,
365 dies a l'any. El procés d'activació d'aquest recurs es fa a través
de les professionals del propi SIAD.

SIAD
C. Progrés, 22
17500 RIPOLL
Tel. 972 71 58 39

dones1@ripolles.cat

De dilluns a divendres (8 a 15h)
Possibilitat d’atenció al teu propi
municipi, amb cita prèvia
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2. SERVEIS JURÍDICS
El Col·legi d’advocats ofereix assistència jurídica a les persones que
per relacions de parella o unitat familiar, són víctimes de violència
de gènere.
Un advocat o advocada de guàrdia atén diàriament els casos que
es deriven del torn d'ofici especial per a víctimes de maltractaments, durant les 24hores. La víctima pot tenir assignat un advocat
d'ofici en el mateix moment d’efectuar la denúncia.
Servei d’Orientació Jurídica
Avinguda de Ramon Folch, 4-6
Girona.
Cita prèvia: 972 204 471

Col·legi d’advocats de Girona
Plaça Jaume Vicens Vives, 4
Girona
972 210 208

3. SERVEIS DE SALUT
Hospital Comarcal
C. Gombren, 20
17530 Campdevànol
972 730 013

ABS RIPOLL
C. Macià Bonaplata, 8
17500 Ripoll
972 70 06 24

ABS Ribes de Freser
Passeig Guimerà, 6
972 72 77 09

ABS St. Joan Abadesses
C. Ramon d’Urg, 34
972 723 251

ABS Camprodon
C. Mossèn Cinto Verdaguer, 1
972 741 213

ABS Campdevanol
C. Llevant, 13
972 730 062
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4.

SERVEIS
SOCIALS

Cal trucar per a demanar cita prèvia
amb la treballadora social del teu
municipi.

5.

En cas de necessitat, pots
acudir als Mossos d’Esquadra
Mossos d’Esquadra
Pla D’Ordina, s/n
17500 Ripoll
972541750

Serveis Socials Comarcals
Consorci de Benestar Social Ripollès
C. del Progrés, 22
972 71 58 39

6.

SERVEIS
JURÍDICS
Jutjats de Ripoll
Crta. de Barcelona, 35
17500 Ripoll
972 700 099

8.

SERVEIS
POLICIALS

7.

TELÈFONS
D’INTERÈS
900 900 120

Línia d’Atenció contra la
violència masclista Servei 24
hores/dia

ADRECES WEBS
Institut Català de les Dones: http://dones.gencat.cat/ca/inici
Consorci de Benestar Social del Ripollès: http://ripolles.cat/benestarsocial/
Adreces electròniques del SIAD: dones@ripolles.cat i dones1@ripolles.cat
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ANOTACIONS
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