LES VIOLÈNCIES SEXUALS
La

violència sexual és una de les formes més freqüents de violència dels ho-

mes contra les dones.

Aquesta violència pot prendre diferents formes per
això es parla de violències sexuals. Quins tipus trobem?
- Agressió sexual o violació
- Abús sexual
- Assetjament sexual (a la feina, en espais públics i/o virtual)
Es pot ser víctima d’un o de més tipus de violència sexual i algunes poden
conduir a altres de més greus. Aquests tipus d’agressions també es poden
donar en l’àmbit de la parella o de la família.

SI HAS PATIT VIOLÈNCIA SEXUAL
NO ETS CÒMPLICE NI CULPABLE
En la violència només hi ha un culpable: l’agressor.

A. COM DEFINIM L’ABÚS SEXUAL?
LEGALMENT

És quan s’atempta contra la llibertat o indemnitat sexual d’una persona
sense violència, intimidació ni consentiment.
Es consideren abusos sexuals:
—Els que s’executin sobre persones que es trobin privades de sentit
o amb trastorn mental.
—Els que es cometen anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l’ús
de fàrmacs, drogues o qualsevol altra substància natural o química.
—Quan el consentiment s’obté perquè el responsable de l’abús
disposa d’una situació de superioritat manifesta que coarta la llibertat
de la víctima.
—En el supòsit que estiguem parlant de menors d’edat, a més dels
punts anteriorment esmentats, s’hi afegeix:
-Quan a través d’engany, abús de confiança, autoritat o influència
sobrela víctima, algú realitza actes de caràcter sexual amb una
persona major de setze anys i menor de divuit anys.
-Quan es realitzin actes de caràcter sexual amb un menor de setze
anys.
-Qui amb fins sexuals faci participar o presenciar a un menor de
setze anys actes de caràcter sexual.
-Qui per mitjà de les noves tecnologies de la informació i comunicació
proposi a un menor de setze anys participar en actes de naturalesa
sexuals.
-Qui pel mateixos mitjans contacti amb
un menor de setze any si l’entabani per
facilitar material pornogràfic o mostri imatges
pornogràfiques en les que aparegui el menor.

Codi penal

B. MENORS D’EDAT
1. QUÈ SÓN ELS ABUSOS SEXUALS QUAN PARLEM
D’INFANTS I ADOLESCENTS?

Parlem d’abusos sexuals quan una persona adulta utilitza un infant per
estimular-se sexualment ell mateix, l’infant o una altra persona.
En resum, algú abusa del seu poder i de la confiança que l’infant li té de
diferents formes: guanyant-se la seva confiança si no la tenia prèviament,
donant coses a canvi, enganyant i dient que faran una altra cosa, amenaçant,
etcètera.

2. QUINS TIPUS DE CONDUCTES SÓN ABÚS SEXUAL
INFANTIL?

Poden ser diferents conductes prohibides que habitualment no van
acompanyades de violència física: exhibicionisme, carícies a parts íntimes,
sexe oral, masturbació, violació, penetració digital, pornografia, prostitució,
etc. De fet, la majoria de vegades les amenaces de l’agressor aconsegueixen
que l’infant accepti i mantingui el silenci.
És a dir, és aquella situació en la qual un infant o adolescent participa
en activitats sexuals que violen els tabús socials i legals de la societat,
que ell no comprèn o per a les quals no està preparat d’acord amb el seu
desenvolupament i que, per tant, no hi pot donar consentiment.
Finalment, destaquem dos criteris habitualment utilitzats en la definició de
l’abús sexual:
—Coerció: en qualsevol de les seves manifestacions (força, pressió
o engany).
—Asimetria d’edat: impedeix la veritable llibertat de decisió, ja que
suposa en si mateixa un poder que vicia tota possibilitat de relació
igualitària.
És important recordar que:
—Els infants no estan en condicions de donar el seu consentiment a
l’adult, perquè no posseeixen la maduresa necessària per adonar-se
del que signifiquen aquests actes ni les seves conseqüències.
—En tota situació d’abús, la força o l’engany
hi són presents d’una o altra manera.
—L’abús és sempre un acte egoista per part
de l’abusador.
—Els infants abusats no són mai
responsables d’aquesta situació.
—L’abús sexual ha de ser considerat com
una forma activa de maltractament.

3. QUÈ FER SI SOSPITEU QUE EL VOSTRE FILL O FILLA
POT ESTAR PATINT ABÚS SEXUAL?

La vostra reacció davant allò que us expliqui el vostre fill o filla tindrà un
gran impacte en el com afrontarà el trauma de l’abús sexual.
—Animeu-lo a parlar.
—Pregunteu-li directament.
—Digueu-li que esteu preocupats pel què li passa i que l’ajudareu
sigui quin sigui el problema.

4. QUÈ HEU DE FER SI CONFIRMEU LES SOSPITES QUE
EL VOSTRE FILL O FILLA POT ESTAR PATINT O HA PATIT
ABÚS SEXUAL?
1r pas: Parleu!
—Mantingueu la calma des de la preocupació legítima que sentiu. Saber que s’ha abusat del vostre fill o filla pot provocar fortes emocions,
però si us molesteu, enutgeu o perdeu el control, això farà més difícil
que el vostre fill o filla continuï parlant d’allò que li ha passat.
—Creieu-vos el vostre fill o filla i assegureu-li que no té la culpa d’allò
que ha passat i que necessita ajuda.
—No feu retrets.
—No culpabilitzeu.
—Tranquil·litzeu-lo. Feu-li saber que estareu al seu costat passi el que
passi. Que sàpiguen que poden comptar amb vosaltres.
—Escolteu-lo i doneu-li suport i el temps necessari per tal que es
pugui expressar.
—No feu promeses que no pugueu complir però digueu-li al vostre
fill o filla que fareu tot allò que us sigui possible per protegir-lo o protegir-la de més dany.

2n pas: Reflexioneu!

—Avalueu la importància de la situació.
—I, si teniu dubtes, busqueu l’assessorament d’un expert/a o servei
especialitzat.

3r pas: Actueu!

—Recopileu totes les proves.
—Protegiu el vostre fill o filla mantenint-lo allunyat/ada de l’abusador.
El fet d’haver-ho dit, és l’inici per poder-lo protegir i aconseguir que
això no es torni a repetir.
—Denuncieu. Interposeu una denúncia davant els Mossos d’Esquadra. Manteniu el vostre fill o filla informat/da sobre el que anirà succeint, particularment en relació a les accions legals.
—Procés de recuperació. Animeu-lo i recolzeu-lo per a què reiniciï
les seves activitats habituals de forma gradual i progressiva.

5. QUÈ NO HEU DE FER SI EL
VOSTRE FILL O FILLA US REVELA
QUE HA PATIT ABÚS SEXUAL?

—Negar que hi ha hagut l’abús.
—Tenir una reacció d’alarma.
—Culpabilitzar-lo a ell o ella.
—Pensar que podem anar a parlar amb
l’abusador.
—Fer-li interrogatoris que l’incomodin.
—Tractar l’infant o adolescent de forma diferent.
—Sobreprotegir-lo.
—Recordar-li constantment el què li ha passat.

6. QUI POT DENUNCIAR I ON?

La persona afectada o, en funció de la víctima, els pares, tutors legals o
l’autoritat competent que en tingui coneixement pot denunciar als Mossos
o Policia.

7. COM ES POT PREVENIR L’ABÚS SEXUAL?

—Ensenyeu al menor a identificar i comprendre la seva pròpia sexualitat i la de l’adult de manera senzilla i objectiva.
—Doneu-li pistes clares i inequívoques de quan un atansament per
part d’un adult té una intencionalitat eròtica, d’abús sexual...
—Ensenyeu al menor tècniques d’evitació de situacions que suposin
un clar risc d’abús sexual. Exemples:
-Evitar el contacte amb estranys.
-Allunyar-se i demanar ajuda.
-Evitar trobades sexuals.
-Evitar qualsevol conducta sexual clandestina que li ofereixin.
-Evitar que et facin xantatge.
-Ser clar/a i contundent amb el que vol i el que no, que no doni
peu a interpretacions.
-Rebutjar certes persones o llocs.
-Evitar mantenir un comportament seductor si no interessa mantenir una relació amb l’altre per evitar malentesos.
-Expressar la seva opinió i mantenir-la encara que els altres no hi
estiguin d’acord.
-Evitar el compromís de guardar secrets.

—Ensenyeu al menor maneres eficaces d’assertivitat per tal de rebutjar demandes no desitjades. L’assertivitat és una habilitat social
que consisteix a manifestar de manera clara, franca i respectuosa les
pròpies opinions, emocions i creences, a defensar els nostres drets,
a acceptar els pensaments i les crítiques de la resta i no sentir-se’n
culpables.
—Ajudeu-lo a:
-Expressar sentiments o desitjos positius i negatius d’una forma
clara i eficaç sense negar o desconsiderar els de la resta i sense
crear o sentir vergonya.
-Defensar-se sense agredir o sense ser massa passiu, davant
d’una conducta poc cooperadora o raonable de la resta.
-Ser honest/a, reconèixer els errors.
-Controlar les emocions.
-Saber dir no.
-Saber escoltar.
-Ser positiu/va.
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C. SUBMISSIÓ QUÍMICA

1. QUINS INDICADORS ET PODEN ALERTAR DE RISC
D’UN POSSIBLE ABÚS SEXUAL A CAUSA DE
SUBMISSIÓ QUÍMICA?

Vigila si:
—Et comences a sentir molt beguda, desorientada i/o amb problemes
de coordinació.
—Tens sensació de trobar-te malament de forma molt ràpida després
d’haver ingerit una beguda, i a partir d’aquí comences a sentir-te confusa.
—Si notes desproporció entre la quantitat de beguda ingerida i els
efectes que estàs tenint.

2. QUINS INDICADORS ET PODEN FER PENSAR QUE
HAS PATIT UN ABÚS SEXUAL A CAUSA DE
SUBMISSIÓ QUÍMICA?

—Tens la sensació que ha succeït alguna cosa de naturalesa sexual.
—Dubtes sobre el consentiment, tens sentiments de culpabilitat, sents
una gran ansietat.
—T’has despertat despullada o amb la roba desarreglada.
—Has trobat fluids (per exemple, semen) o objectes (per exemple,
preservatiu) inexplicables.
—Has presentat lesions o alteracions inexplicables a nivell oral, anal
o genital.
—Has presentat lesions inexplicables (per exemple, rascades o blaus).
—T’has despertat amb algú no convidat al costat o en un lloc estrany
o inexplicable.
—T’han explicat que estaves en una situació compromesa o tenies un
comportament estrany o comprometedor.
—Et diuen o saps que has estat víctima d’un delicte contra la
llibertat sexual.

3. QUÈ FER SI SOSPITES HAVER PATIT UN ABÚS
SEXUAL A CAUSA DE
SUBMISSIÓ QUÍMICA?
COM ACTUAR EN LES HORES
POSTERIORS?
Si has estat atacada o t’ho penses:
—Dirigeix-te quant abans millor a un
servei mèdic d’atenció immediata,
on es realitzaran segons criteri
dels professionals, amb el teu
consentiment i prèvia informació:

-Analítiques de sang i orina per detectar possibles substàncies.
IMPORTANT: la majoria de les substàncies utilitzades per a la
submissió química es poden detectar en sang en un període que
oscil·la entre les 6 hores i els 2 dies i en orina entre les 12 hores i
els 5 dies.
-Examen general.
-Examen ginecològic.
-Exploracions complementàries.
-Tractaments preventius post exposició
per a ITS (infeccions/malalties de
transmissió sexual). Hauràs d’efectuar
revisions posteriorment.
-Tractament anticonceptiu d’emergència
o prova d’embaràs.
-Avaluació de l’estat emocional/psíquic.
—Contacta amb algú que et pugui ajudar
(familiar, amistat, policia, etc.)
—Conserva proves de l’agressió:
-No et canviïs de roba.
-No et dutxis ni et rentis.
-No beguis.
-No et raspallis les dents.
-No orinis ni defequis.
—No ocultis informació als equips de professionals que estan intentant ajudar-te.
—El centre mèdic on has anat activarà el protocol i els Mossos es
traslladaran al centre per recollir la denúncia.
—Llegeix amb atenció la denúncia i signa-la.
—Estiguis acompanyada durant els primers dies.
—Escriu tot el que vagis recordant.
—Deixa’t ajudar.
Tant si ets o no una persona estrangera,
amb documentació o sense, tens dret a la
següent assistència pública i gratuïta:
—Sanitària.
—Lletrada / jurídica.
—Psicològica.
—Serveis d’urgència.

Sumisión química: reto para el
toxicólogo forense

Incidència i característiques de
la submissió química en delictes
d’agressió sexual

3. QUI I ON POT DENUNCIAR?

La persona afectada o, en funció de la víctima, els pares, tutors legals o
l’autoritat competent que en tingui coneixement pot denunciar als Mossos
o Policia.

4. QUI POT ACTUAR DE L’ENTORN I COM?

Qualsevol persona pot:
—Proporcionar atenció i auxili.
—En la mesura del possible i atenent a l’estat emocional de la víctima, obtenir descripció i ruta de fugida de l’autor, lloc del fets, etc.
—Traslladar la víctima a l’hospital de referència per a la seva atenció.
—Activar la recollida de denúncia.

5. COM ET POTS SENTIR DESPRÉS D’UN ABÚS SEXUAL
A CAUSA DE SUBMISSIÓ QUÍMICA?

—Les primeres setmanes pots experimentar sensacions desagradables, que són la resposta adaptativa normal a una experiència
traumàtica. Les reaccions psicològiques més freqüents són: sensacions d’estranyesa, irrealitat, insomni, pèrdua de la gana, por, ansietat, tristesa, desànim, ràbia, culpa, evitació de contacte amb familiars
i amics i/o amigues.
—Ni que hagis consumit una droga voluntàriament, això no significa
que hagis consentit una relació sexual. No és culpa teva.
Si passades unes setmanes aquests símptomes no disminueixen i interfereixen en les teves activitats quotidianes, sol·licita ajuda professional.

6. COM ES POT PREVENIR UN ABÚS SEXUAL A CAUSA
DE SUBMISSIÓ QUÍMICA?

—Sàpigues exactament on ets i estiguis atenta a qui tens al costat que
pugui ajudar-te a trobar una sortida ràpida a qualsevol situació dolenta.
—Evita llocs aïllats ja que és més difícil obtenir ajuda.
—Confia en els teus instints. Si no et trobes còmoda en alguna situació, és millor que marxis.
—No acceptis res de persones desconegudes.
—No acceptis begudes o drogues de persones desconegudes.
—Vigila les begudes en les festes i locals. Evita que te n’ofereixin si
no coneixes a la persona o no hi confies.
—No deixis la beguda sola si marxes fora a parlar o fumar. Si s’ha
d’anar al servei, millor agafar-la o que una persona de confiança es
quedi al costat.
—Sortir i tornar en grup és el més segur sempre.
—Estiguis al cas si alguna de les teves amigues té un comportament
estrany. No deixis que marxi amb cap desconegut.
—Busca algú de confiança que et pugui ajudar.

SERVEIS D’URGÈNCIA ON ACUDIR
Des del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 es dóna resposta a qualsevol
situació d’emergència. Des dels dos centres d’atenció i gestió telefònica, els professionals
gestionen totes les emergències dins del territori català.

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència masclista
És un servei gratuït de l’Institut Català de les Dones. Atenció 24 hores i en diferents idiomes.
Hi ha servei d’advocada i de psicòloga.
CAP Centre d’Atenció Primària Tàrrega
C. Salvador Espriu, s/n de Tàrrega / Tel. 973 310 852 – Urgències 973 501 048
Hospital Arnau de Vilanova – Urgències
Av. Alcalde Rovira Roure, 80 de Lleida / Tel. 973 705 200

Hospital Santa Maria de Lleida – Urgències
Av. Alcalde Rovira Roure, 44 de Lleida / Tel. 973 727 222
Mossos d’Esquadra de Tàrrega
Av. Josep Tarradellas, 1 de Tàrrega / Tel. 112 / 973 701 650
Policia Local de Tàrrega
C. la Pau, s/n de Tàrrega / Tel. 973 500 092

SERVEIS ON ACUDIR POSTERIORMENT

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD de l’Urgell
C. Agoders, 16, de Tàrrega / Tel. 973 500 707
Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Servei gratuït adreçat a les dones, que ofereix informació, orientació i assessorament en diferents
aspectes de la vida de les dones. Hi ha servei d’advocada i de psicòloga. És un servei confidencial.

Serveis Socials d’Atenció Primària

C. Agoders, 16, de Tàrrega / Tel. 973 500 707
Horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Telèfon Infància Respon 116 111
Horari: de dilluns a diumenge 24 h

És un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, per a la prevenció i la
detecció dels maltractaments d’infants i adolescents.

Institut Català de les Dones
Av. del Segre 5 de Lleida / Tel. 973 703 658

Als Serveis Territorials de l’Institut Català de les Dones hi ha un servei d’advocada i psicòloga que atén
les consultes de les dones. És un servei gratuït, en horari de matí i tarda.

SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada
Rambla Ferran, 43 de Lleida / Tel. 973 246 507
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h. No tanca al migdia.

El SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i llurs fills i filles afectats per processos de violència masclista amb l’objectiu de facilitar la reparació del dany patit.
Compta amb un equip interdisciplinari (psicòloga, jurista, educadora, treballadora social i mediador/a).
El seu àmbit d’intervenció és la violència en les relacions de parella, agressions sexuals, assetjament
sexual i moral en àmbits públics i privats, explotació sexual, altres.

AADAS (Associació Assistència Dones Agredides Sexualment)
Gran Via de les Corts Catalanes, 488 de Barcelona / Tel. 934 875 760 / www.aadas.org.es
Ofereixen recolzament immediat, assistència psicològica, assistència jurídica i acompanyament.
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