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.

1. COM DEFINIM L’AGRESSIÓ SEXUAL?
LEGALMENT

És quan s’atempta contra la llibertat sexual d’una persona fent ús de
violència o intimidació.

Cuando digo no, es no

Guia de prevención y
sensibilización contra
la violencia sexual

Codi penal

CAL TENIR EN COMPTE QUE...

Les agressions es produeixen por motius complexos i no importa:
—Que sigui el teu marit o el teu company.
—Que sigui el teu cap / responsable / professor.
—Que sigui un amic o conegut.
—Que sigui una autoritat.
—Que sigui un familiar.
—Que hagueu ballat junts.
—Que hagis flirtejat amb ell.
—Que hagis canviat d’opinió.
—Que el teu sí es transformés en un no. Un NO és un NO.
—Que t’hagi convidat a una copa.
—Que t’hagi acompanyat a casa.
—Si ja us heu fet un petó.
—Com vagis vestida.
—Que hagis begut.
—Que t’agradi conèixer diferents nois.
—Que tornis tard a la matinada.
—Que siguis treballadora sexual.
Li pot passar a qualsevol persona, en qualsevol lloc i a qualsevol hora del
dia o de la nit.
La teva llibertat sexual et dóna dret a dir “NO”.
A partir d’aquest “no” comença l’agressió sexual.
EL SEXE SENSE EL TEU CONSENTIMENT ÉS VIOLÈNCIA SEXUAL

2. QUÈ HAS DE FER DAVANT D’UNA
AGRESSIÓ SEXUAL?
COM ACTUAR EN LES HORES POSTERIORS
—Vés a un lloc segur
—Contacta amb algú que et pugui ajudar (familiar, amistat, policia...).
—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.
—Dirigeix-te a un servei mèdic d’atenció
immediata on es realitzarà, segons criteri
dels professionals, amb el teu consentiment
i prèvia informació:
-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.
—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.

COM HEU D’ACTUAR DAVANT UNA AGRESSIÓ SEXUAL
A UN/A MENOR?
—Mantingueu la calma des de la preocupació legítima que sentiu. Saber
que el vostre fill o filla ha estat agredit 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.
—Feu-li saber que estareu al seu costat passi el que passi. Que sàpiga
que pot comptar amb vosaltres.
—Heu de conservar proves de l’agressió. Assegureu-vos que el vostre
fill o filla adolescent:
-No es canvia de roba.
-No es dutxa ni es renta.
-No beu.
-No es raspalla les dents.
-No orina ni defeca.
—Dirigiu-vos a un servei mèdic d’atenció immediata, encara que sembli
que el vostre fill o filla adolescent no està ferit o no vulgui veure un metge
o metgessa. El centre valorarà quines proves s’han de realitzar, prèvia
informació i amb el vostre consentiment:
-Examen general.
-Examen ginecològic.
-Exploracions complementàries.
-Tractaments preventius post exposició per a ITS (infeccions/malalties
de transmissió sexual). Haurà d’efectuar revisions posteriorment.
-Tractament anticonceptiu d’emergència o prova d’embaràs.
-Avaluació de l’estat emocional / psíquic.
No
oculteu informació als equips de professionals que estan intentant
—
ajudar-vos.
—El centre mèdic on heu anat activarà el protocol i els Mossos es
traslladaran al centre per recollir la
denúncia.
—Llegiu amb atenció la denúncia
i signeu-la.
—Busqueu assessorament o
teràpia per al vostre fill o filla. Un
psicòleg o psicòloga clínic o amb
reconeixement sanitari us pot
ajudar a vosaltres i al vostre fill o
filla a suportar el que ha succeït.
El personal mèdic i la policia us
poden guiar per trobar ajuda.

3. QUI POT DENUNCIAR-HO 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.
HAS DE DENUNCIAR. PER QUÈ?

Perquè és el teu dret
La violència sexual és un delicte greu que atempta contra la teva llibertat,
dignitat i integritat. Davant del delicte d’agressió sexual, la denúncia és
un dret que has d’exercir.
Per la teva pròpia seguretat
És difícil evitar una primera agressió sexual, sobre tot quan l’agressor és
una persona propera. En canvi, si denuncies pots evitar que la violació es
repeteixi. Una denúncia immediata és la millor protecció.
Per evitar més violacions
La majoria dels violadors cometen agressions sexuals de manera repetida
i ataquen a diferents persones al llarg de la seva vida. Si denúncies, pots
prevenir que altres passin pel mateix que tu. La denúncia és un acte solidari
cap a altres dones.
Per crear una societat més justa
Els abusos, delictes i vexacions no han de quedar mai impunes. La violació
no és una excepció.
Per tal que es castigui a l’agressor
Denunciar és la única manera d’aconseguir que el sistema treballi al teu
favor i que es faci justícia.
Perquè mai és tard
Moltes víctimes d’agressió sexual no presenten la seva denúncia
immediatament. Si aquest és el teu cas, has de saber que sempre estàs a
temps de denunciar, ni que hagin passat setmanes, mesos i fins i tot anys.

Denunciar

4. COM ET POTS SENTIR DESPRÉS D’UNA
AGRESSIÓ SEXUAL?
Les primeres setmanes pots experimentar sensacions desagradables, que
són la resposta adaptativa normal a una experiència traumàtica. Aquestes
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 amigues. També és
possible reviure l’experiència traumàtica (flashbacks i malsons recurrents).
Si passades unes setmanes aquests símptomes no disminueixen i
interfereixen en les teves activitats quotidianes, sol·licita ajuda professional.

5. QUI POT ACTUAR DE L’ENTORN I COM?
Qualsevol persona propera a la persona agredida.
Si vols ajudar-la, et recomanem que:
—Li donis suport sense culpabilitzar, ni jutjar.
—Adoptis una actitud comprensiva.
—Li recomanis que faci la denúncia, en cas que no l’hagi fet.
—L’ajudis a reiniciar les activitats habituals, oferint el teu suport en les
gestions i visites.
—Intenta establir un entorn segur on la víctima se senti protegida.
—Informa’t en un servei especialitzat.
—Recomana-li que vagi a un servei especialitzat.
—No la pressionis perquè parli.
—No facis judicis de valor sobre la seva forma de viure.
—No l’obliguis a explicar detalls.
—No li transmetis la teva angoixa.

6. COM POTS PREVENIR UNA
AGRESSIÓ SEXUAL
—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.
—La utilització d’auriculars en les dues orelles evita que estiguis alerta,
especialment si camines sola.
—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.
—Demana el taxi per telèfon o aplicació, és més segur que esperar-lo
sola al carrer.
—Agafa carrers o vies més transitades i amb il·luminació.
—Abans de marxar, evita comentar a persones que no coneixes que
marxes, per on ho fas i més si ho fas sola.
—Quan tornis a casa tard truca a l’intèrfon i avisa en veu alta que ja
puges. Fes-ho ni que no hi hagi ningú a casa, si et segueixen es pensaran
que no estàs sola.
—Quan entris a casa tanca tu la
porta d’entrada i no esperis a que
es tanqui sola...
—No entris al teu portal amb cap
desconegut.
—Si t’agredeixen, la teva defensa
pot ser cridar, però no demanis
socors. Crida “Foc, foc!”. Segur
que el veïnat reacciona més
ràpidament.
—Realitza un curs de defensa
personal.

SERVEIS 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.

Redacció

Col·labora

Col·laboracions individuals

Mari Cases Borrell
Sonia Olivares Merinos
Impressió

Dipòsit legal: L 1469-2015

Disseny

