SANTA CRISTINA D’ARO DIU NO A LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA, I TU?

QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA?
La Llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista defineix la violència
masclista com:
“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 i que, produïda per mitjans
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les
coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si és produeix en l’àmbit públic com en el privat”

S’utilitza el terme masclisme ja que és el concepte que defineix de manera més general 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 com a superior per alguns sectors de la societat.

VIOLÈNCIA MASCLISTA = A AGRESSIÓ FÍSICA?
Es considera violència masclista qualsevol 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.
Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una
dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliacions, vexacions,
exigència d’obediència o submissió, de coerció verbal, d’insults, control i domini, aïllament
social, 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, 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/s, i la limitació en la
disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.
La violència masclista es pot exercir d’una manera puntual o d’una manera reiterada.
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LA VIOLÈNCIA MASCLISTA = A VIOLÈNCIA DOMÈSTICA?
La violència masclista es pot donar en diferents àmbits (no només el domèstic):
a) Violència en l’àmbit de la parella: exercida contra una dona i perpetrada per part de l’home
que n’és o n’ha estat el cònjuge o la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars
d’afectivitat.
b) Violència en l’àmbit familiar: exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la
família i perpetrada per membres de la mateixa família.
c) Violència en l’àmbit laboral: es dóna en el centre de treball i durant la jornada laboral, o
fora del centre de treball i de l’horari si té relació amb la feina. Pot presentar dues
tipologies: assetjament per raó de sexe i assetjament sexual
d) Violència en l’àmbit social o comunitari que comprèn totes les manifestacions següents:
agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació
genital femenina o risc de patir-la, violència derivada de conflictes armats i violència contra
els drets sexuals i reproductius de les dones
e) Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat,
la integritat o la llibertat de les dones

ON PODEM DEMANAR AJUDA?
SERVEIS MUNICIPALS
Àrea de Serveis Socials
Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) – Punt d’Igualtat
Policia Local

serveissocials@santacristina.net

972 83 73 50

igualtat@santacristina.net

972 83 73 91

policia@santacristina.net

972 83 82 82
ALTRES

Mossos Esquadra

088

Urgències Sanitàries

061

Emergències

112

Línia 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència
El servei d'atenció permanent gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del
dia. Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, si és
necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en català, castellà, anglès, francès,
alemany, italià, rus, àrab, romanès, croat i xinès (mandarí).
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