FORME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE
Potrivit Legii 5/2018 din 24 aprilie, privind dreptul femeilor de a
stopa violenţa domestică, aceasta poate fi exercitată într-una
dintre următoarele forme:
Violenţa fizică: reprezintă orice act de forţă sau omisiunea lui
aplicat asupra corpului unei femei, ce are ca rezultat sau implică
riscul de a-i produce o leziune fizică sau o vătămare.

Ce e de făcut în cazul
violenţei domestice?
Cere ajutor!

Violenţa psihologică: include comportamente sau omisiuni
intenţionate care duc la dispreţuirea unei femei și care-i provoacă suferinţa, prin folosirea ameninţărilor, umilinţelor, abuzurilor,
prin impunerea obedienţei și supunerii, prin mijloace de
constrângere verbală, a insultelor, izolării sau a oricărei alte
limitări a spaţiului său de libertate.
Violenţa sexuală și abuzurile sexuale: include orice act de natură
sexuală neconsimţit de către femeie, printre care se numără
expunerea, observarea și impunerea, prin mijloace violente, de
intimidare, de dominare sau manipulare emoţională, a raporturilor sexuale, indiferent dacă agresorul are cu femeia sau minora în
cauză o relaţie conjugală, de cuplu, afectivă sau de rudenie.
Violenţa economică: reprezintă privarea intenţionată și neîntemeiată a resurselor pentru bunăstarea fizică sau psihologică a
unei femei și a copiilor săi, dacă este cazul, și limitarea accesului
la resurse proprii sau comune, în familie sau în cuplu.
Hărţuirea pe reţelele de socializare poate fi de asemenea o formă
de violenţă domestică.

URGENŢE (Disponibil 24 de ore)

112 / 900 900 120
Număr de telefon gratuit împotriva violenţei domestice

Unde te poţi adresa?
www.igualtatsantboi.cat

Ce e de făcut în cazul violenţei domestice?
Cere ajutor!
DACĂ AI NEVOIE DE INFORMAŢII,
CONSILIERE JURIDICĂ SAU AJUTOR
PSIHOLOGIC
Centrul de resurse și documentaţie pentru femei
(Centre de recursos i documentació de les dones)(CRDD)

Can Jordana · Carrer Ebre, 27
Tel. 936 351 237
www.igualtatsantboi.cat / www.aixonoesamor.cat

ÎN CAZUL VIOLENŢEI SAU AGRESIUNII SEXUALE
• Cere un certificat medical. În cazul agresiunii sexuale, mergi la o
clinică, fără să te speli sau să-ţi schimbi hainele.
• După ce ai obţinut atestatul medical, mergi la poliţia locală sau la
comisariatul de mossos d’esquadra. Dacă există martori, este util ca
ei să te însoţească.
• Înainte de a semna plângerea, citește-o și asigură-te că este în
conformitate cu ceea ce ai declarat. Cere o copie a plângerii.

DACĂ ACTUL DE VIOLENŢĂ SE PRODUCE ACASĂ
• Sună la telefonul de urgenţă. Tu și copiii tăi puteţi părăsi domiciliul
conjugal și absenta timp de 30 de zile, dacă în acest timp prezinţi
cererea de separare la judecătorie. Înainte de a pleca, asigură-te că
iei cu tine obiecte personale și documente (carnete de economii,
carduri de credit, cardul de sănătate, certificatele medicale,
pașapoarte, buletin sau NIE, etc.).

ALTE INFORMAŢII UTILE
DACĂ AI NEVOIE DE ORIENTARE ȘI AJUTOR SOCIAL
Serviciul de luare în grijă (Servei de primera acollida)
Cal Ninyo · Carrer Major, 43 · Tel. 936 351 220

ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Parc Sanitari Sant Joan de Déu · Carrer del Dr. Antoni Pujades, 42
Tel. 936 406 350

CENTRELE DE ASISTENŢĂ PRIMARĂ (CAP) DIN SANT BOI
CAP Montclar · Carrer Pi i Margall, 115
Tel. 936 529 116
CAP Molí Nou · Ronda Sant Ramon, 5
Tel. 936 543 300
CAP Camps Blancs · Plaça d'Euskadi, s/n
Tel. 936 529 130
CAP Vinyets · Ronda Sant Ramon, 187
Tel. 936 525 013

MOSSOS D’ESQUADRA (Sant Boi)
Carrer Joan Baptista Milà i Rebull, 2 · Tel. 935 675 845

COMISARIATUL POLIŢIEI LOCALE
Urgenţe: 092
Riera Fonollar, 2 · Tel. 936 400 123

JUDECĂTORII
Tribunal de garda (Jutjat de Guàrdia) · Carrer Carles Martí i Vilà, 2-4
Tel. 935 517 224
Pentru a solicita justiţie gratuită: http://www.icab.cat

