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

Ce e de făcut în cazul violenței domestice?
Cere ajutor!
DACĂ AI NEVOIE DE INFORMAȚII,
CONSILIERE JURIDICĂ SAU AJUTOR
PSIHOLOGIC
Centrul de resurse și documentație 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

Carrer Francesc Macià, 99-101
Tel. 931 357 172

DACĂ AI NEVOIE DE ORIENTARE ȘI AJUTOR SOCIAL

Servicii sociale de bază (urgențe și asistență socială pentru familii)
serveissocials@santboi.cat
l Ciutat Cooperativa · Carrer Pau Casals, 7 · Tel. 936 402 108
L'Olivera · Carrer Girona, 1 · Tel. 936 529 845
Can Massallera · Carrer Mallorca, 30 · Tel. 936 548 950
La Gralla · Plaça Gegants, 1 · Tel. 936 400 334

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

CENTRELE DE ASISTENȚĂ PRIMARĂ (CAP) DIN SANT BOI

• Cere un certificat medical. În cazul agresiunii sexuale, mergi la o
clinică, fără să te speli sau să-ți schimbi hainele.

CAP Montclar · Carrer Pi i Margall, 115 · Tel. 936 529 116
CAP Molí Nou · Ronda Sant Ramon, 5 · Tel. 936 543 300

• După ce ai obținut atestatul medical, mergi la poliția locală sau la
comisariatul de mossos d’esquadra. Dacă există martori, este util ca
ei să te însoțească.

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

DACĂ ACTUL DE VIOLENȚĂ SE PRODUCE ACASĂ

www.igualtatsantboi.cat

SIE SANT BOI

ÎN CAZUL VIOLENȚEI SAU AGRESIUNII SEXUALE

• Înainte de a semna plângerea, citește-o și asigură-te că este în
conformitate cu ceea ce ai declarat. Cere o copie a plângerii.

Unde te poţi adresa?

ALTE INFORMAȚII UTILE

• Sună la telefonul de urgență. Tu și copiii tăi puteți părăsi domiciliul
conjugal și absenta timp de 30 de zile, dacă în acest timp prezinți
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.).

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 POLIȚIEI LOCALE
Urgențe: 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 justiție gratuită: http://www.icab.cat

FORME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE
Violența domestică poate fi exercitată punctual sau în mod repetat
într-unul din următoarele moduri:

a) Violența fizică:
reprezintă orice act de forță 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.

b) Violența psihologică:
include orice comportament sau omisiune care duce la jignirea sau
suferința unei femei, prin amenințări, umilință, hărțuire, vexațiuni,
dispreț, prin impunerea obedienței sau a supunerii, coerciție verbală,
insulte, izolare sau a oricăror altor limitări a spațiului său de libertate.
Violența domestică poate fi, de asemenea, aplicată prin amenințarea
sau provocarea violenței fizice sau psihologice împotriva mediului
afectiv al femeilor, în special asupra copiilor sau a altor membri ai
familiei care locuiesc împreună cu aceasta sau cu care are o relație
directă, atunci când sunt menite să provoace suferința femeii. Aceasta
include, de asemenea, violența asupra mediului, care se desfășoară
prin exercitarea violenței asupra bunurilor și a obiectelor aflate în
proprietatea femeilor, cu valoare economică sau sentimentală, sau
asupra animalelor cu care aceasta are o legătură de afecțiune, cu
scopul de a-i provoca suferință sau de a crea un mediu intimidant.

c) Violența sexuală:
include orice act care atentează împotriva libertății sexuale și a
demnității personale a femeii prin crearea unor condiții sau profitând
de un context care, direct sau indirect, impune o practică sexuală fără

consimțământul sau voința femeii, indiferent de legătura dintre
femeie și agresor sau agresori. Aceasta include accesul corporal,
mutilarea genitală sau riscul de a suferi de aceasta, căsătoria forțată,
traficul de femei în scopul exploatării sexuale, hărțuirii sexuale și pe
motiv de sex, amenințării sexuale, expunerea, observarea și impunerea oricărei practici sexuale, printre alte comportamente.

d) Violența obstetrică și încălcarea drepturilor
sexuale și reproductive:
implică prevenirea sau împiedicarea accesului la informații veridice,
necesare pentru decizii autonome și informate. Aceasta poate afecta
diferitele domenii ale sănătății fizice și psihice, inclusiv sănătatea
sexuală și reproductivă, și poate împiedica femeile să ia decizii cu
privire la practicile și preferințele sexuale, precum și cu privire la
reproducere și la condițiile în care acestea se desfășoară, în conformitate cu prevederile incluse în legislația aplicabilă în acest domeniu. Aceasta include sterilizarea forțată, sarcina forțată, prevenirea
avortului în cazurile stabilite legal și dificultatea accesului la metode
contraceptive, metode de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală
și HIV și metode de reproducere asistată, precum și practicile ginecologice și obstetrice care nu respectă deciziile femeilor, corpul,
sănătatea și procesele emoționale ale acestora.

f) Violența cibernetică:
constă în acte de violență domestică și misoginie online comise,
instigate, amplificate sau agravate, parțial sau integral, prin utilizarea
tehnologiilor informației și a comunicațiilor, a rețelelor de socializare, a
site-urilor sau a forumurilor, a e-mailului și a mesageriei instant și a
altor medii similare care afectează demnitatea și drepturile femeilor.
Aceste acte provoacă daune psihologice și chiar fizice; accentuează
stereotipurile; dăunează demnității și reputației; afectează intimitatea
și libertatea de a acționa a femeilor; provoacă pierderi economice; și
împiedică participarea politică și libertatea lor de exprimare.

g) Violența de grup doi:
constă în violență fizică sau psihologică, represalii, umiliri și persecuții
împotriva persoanelor care oferă sprijin victimelor violenței domestice.
Acesta include acte care împiedică prevenirea, detectarea, îngrijirea și
reabilitarea femeilor care se află în situații de violență domestică.

h) Violența împotriva copiilor:
constă în orice tip de violență împotriva copiilor cu scopul de a-i provoca daune psihologice mamei.

e) Violența economică:
constă în privarea intenționată și nejustificată a resurselor pentru
bunăstarea fizică sau psihologică a unei femei și a copiilor săi, dacă
este cazul, neplata repetată și nejustificată a pensiei alimentare
prevăzute la separare sau divorț, limitarea accesului la resurse
proprii sau comune, în familie sau în cuplu, și însușirea ilegală a
proprietății femeii.

URGENȚE (Disponibil 24 de ore)

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

