FORMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Segons la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, la violència masclista es pot exercir
d’alguna de les formes següents:
Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força
contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li
una lesió física o un dany.

Què fer en cas de
violència masclista?
Demana ajuda!

Violència psicològica: 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.
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,
amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la
dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de
parentiu.
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.
Si pateixes assetjament a les xarxes, també pot ser violència
masclista.

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES (Atenció 24 hores)

112 / 900 900 120

Telèfons gratuïts contra la violència masclista

On et pots adreçar?
www.igualtatsantboi.cat

Què fer en cas de violència masclista?
Demana ajuda!
SI NECESSITES INFORMACIÓ,
ASSESSORAMENT JURÍDIC
O SUPORT PSICOLÒGIC
Centre de recursos i documentació de les dones (CRDD)

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

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS
SIE SANT BOI
Carrer Francesc Macià, 99-101
Tel. 931 357 172

SI NECESSITES ORIENTACIÓ I SUPORT SOCIAL
Servei de primera acollida
Cal Ninyo · Carrer Major, 43 · Tel. 936 351 220

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

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SANT BOI
CAP Montclar · Carrer Pi i Margall, 115
Tel. 936 529 116

EN CAS DE VIOLÈNCIA O AGRESSIÓ SEXUAL

CAP Molí Nou · Ronda Sant Ramon, 5
Tel. 936 543 300

• Demana un certificat mèdic. En cas d'agressió sexual, vés a un centre
sanitari, sense rentar-te ni canviar-te de roba.

CAP Camps Blancs · Plaça d'Euskadi, s/n
Tel. 936 529 130

• Amb el certificat mèdic vés a la policia local o comissaria dels mossos
d’esquadra. Si hi ha testimonis és convenient anar-hi amb ells/es.

CAP Vinyets · Ronda Sant Ramon, 187
Tel. 936 525 013

• Abans de signar la denúncia llegeix-la i comprova que s’ajusta al que
has declarat. Exigeix una còpia de la denúncia.

MOSSOS D’ESQUADRA (Sant Boi)

SI LA VIOLÈNCIA ÉS A CASA

COMISSARIA POLICIA LOCAL

• Truca als telèfons d’emergències. Tu i els teus fills i filles podeu
marxar del domicili conjugal i restar-ne fora durant 30 dies, si durant
aquest temps presentes la demanda de separació al jutjats. Abans
de sortir de casa recull els objectes personals i alguns documents
(llibretes d’estalvi, targetes de crèdit, targeta sanitària, certificats
mèdics, passaports o DNI o NIE, etc.)

Carrer Joan Baptista Milà i Rebull, 2 · Tel. 935 675 845
Emergèncias: 092
Riera Fonollar, 2 · Tel. 936 400 123

JUTJATS
Jutjat de Guàrdia · Carrer Carles Martí i Vilà, 2-4
Tel. 935 517 224
Per a sol·licitar justícia gratuïta: http://www.icab.cat

