
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

EN CAS DE VIOLÈNCIA O AGRESSIÓ SEXUAL
• Demana un certificat mèdic. En cas d'agressió sexual, vés a un centre 

sanitari, sense rentar-te ni canviar-te de roba.

• 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. 

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

SI LA VIOLÈNCIA ÉS A CASA
• 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.)

Què fer en cas de violència masclista? 
Demana ajuda!

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

SI NECESSITES ORIENTACIÓ I SUPORT SOCIAL
Servei Social Bàsics  (urgències i atenció social a famílies)
serveissocials@santboi.cat

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
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)

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

Carrer Joan Baptista Milà i Rebull, 2  ·  Tel. 935 675 845

COMISSARIA POLICIA LOCAL
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 

Organitzadors: Col·laboradors:

Casal 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



FORMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de 
manera reiterada d’alguna de les formes següents:

a) 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.

b) Violència psicològica:

Comprèn tota conducta o omissió que produeix en una dona una 
desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, humiliació, 
vexacions, menysteniment, menyspreu, exigència d'obediència o 
submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació 
del seu àmbit de llibertat. La violència masclista també es pot dur a 
terme amb l'amenaça o la causació de violència física o psicològica 
contra l'entorn afectiu de la dona, especialment els �lls i �lles o altres 
familiars que hi convisquin o hi tinguin una relació directa, quan es 
dirigeixi a a�igir la dona. També inclou la violència ambiental, que es 
duu a terme per mitjà de l'exercici de la violència sobre béns i propie-
tats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els 
animals amb els quals té un vincle d'afecte, amb la �nalitat d'a�igir-la 
o de crear un entorn intimidatori.

c) Violència sexual:

Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la 
dignitat personal de la dona creant unes condicions o apro�tant-se 
d'un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica 
sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb 
independència del vincle que hi hagi entre la dona i l’agressor o 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES  (Atenció 24 hores)

112 / 900 900 120
Telèfons gratuïts contra la violència masclista

agressors. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital o el risc de 
patir-ne, els matrimoni forçats, el trà�c de dones amb �nalitat 
d’explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça 
sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol pràctica 
sexual, entre altres conductes.

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals 
i reproductius: 

Consisteix a impedir o di�cultar l’accés a una informació veraç, 
necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot 
afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la 
salut sexual i reproductiva, i pot impedir o di�cultar a les dones 
prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i 
sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme, 
d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplica-
ble. Inclou l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment 
d'avortament en els supòsits legalment establerts i la di�cultat per 
a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció 
d’infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de repro-
ducció assistida, i també les pràctiques ginecològiques i obstètri-
ques que no respectin les decisions, el cos, la salut i els processos 
emocionals de la dona.

e) Violència econòmica:

Consisteix en la privació intencionada i no justi�cada de recursos per 
al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs �lls o 
�lles, en l’impagament reiterat i injusti�cat de pensions alimentàries 
estipulades en cas de separació o divorci, en el fet d’obstaculitzar la 
disposició dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de 
parella i en l’apropiació il·legítima de béns de la dona.

f) Violència digital: 

Consisteix en els actes de violència masclista i misogínia en línia come-
sos, instigats, ampli�cats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de 
tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de 
xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatge-
ria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els 
drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, �ns i tot, 
físics; reforcen estereotips; danyen la dignitat i la reputació; atempten 
contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues 
econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva 
llibertat d'expressió.

g) Violència de segon ordre:

Consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les 
humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen 
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que 
impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les 
dones en situació de violència masclista.

h) Violència vicària:

Consisteix en qualsevol tipus de violència exercida contra els �lls i �lles 
amb la �nalitat de provocar dany psicològic a la mare.


