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Posar fi a la violència de gènere és l’objectiu de tots i totes.
La superació de la desigualtat, del domini dominant, la superació 

del patriarcat, el reconeixement del gènere femení, sense 
necessitat de lluita, respectant la diferència com 

complementació, sense confrontació.

SENSE VIOLÈNCIA,

AMB BON TRACTE,

SENSE MALTRACTAMENTS

EL PARC DE SLAUT MAR AMB LA DONA
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En el Dia internacional contra la violència vers les 
dones, volem expressar el nostre rebuig més rotund a la 

violència masclista. Una violència malauradament 
encara present a les nostres societats i que ens obliga a 
esmerçar tots els esforços, tots els recursos i totes les 

voluntats per assolir la seva eradicació.

ATURAR LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES, 

UNA RESPONSABILITAT SOCIAL



4

Volem deixar palesa la necessitat d’un treball conjunt, 
de totes i tots, les administracions públiques i la 

ciutadania, en la lluita contra aquesta xacra. Hem de 
continuar avançant en la coordinació d’actuacions, en el 

desplegament del mapa de recursos i, molt 
especialment, en un canvi cultural que contribueixi a 

l’equitat de gènere i al reconeixement del dret a gaudir 
d’una vida lliure de violència.
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Una part de la ciutadania considera que la violència 
contra les dones constitueix un dels tres principals 

problemes d’Espanya.
En els mesos de novembre i març és quan es 

registren els percentatges més elevats de ciutadans 
i ciutadanes que ho pensen. Coincideix amb els 

mesos en què celebracions com el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere o el Dia Internacional 
de la Dona (8 de Març) visualitza més el problema, a 
la vegada que contribueixen a la sensibilització de la 

població.
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Durant el 2009 es van registrar a l’Estat Espanyol 
56 dones mortes per violència masclista, 10 de les 

quals es van produir a Catalunya. 

Durant el 2010 han estat, de moment, 11 les dones 
assassinades a la nostra Comunitat Autònoma a 
mans de la seva parella o exparella i un total de 

9.893 denúncies registrades.

Els Mossos d’Esquadra han detingut fins octubre de 
2010, 5.320 homes maltractadors.
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Als hospitals del Parc de Salut MAR, en el 2009 es van 
registrar un total de 356 assistències per 

maltractaments. 

La major part d’agressions es produeixen durant el 
cap de setmana, coincidint amb els moments en 

què la parella passa més temps junta. 
Majoritàriament, tenen lloc en el domicili conjugal i 

sense que hi hagi testimonis.
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L’any 2003 es va crear la Comissió Tècnica en l’Atenció als Maltractaments en 

els hospitals del Parc de Salut MAR

Té com objectiu general l’elaboració dels diferents protocols i 
algoritmes d’actuació en l’atenció i detecció de tots els 

maltractaments (de gènere, a la infància i a la persona gran)
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MOLTA DE LA 
VIOLÈNCIA NO ES 
VEU: HEM D’ESTAR 

FORMATS PER A 
VEURE-LA
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És una prioritat per a nosaltres posar 
a l’abast de tothom la informació 
d’alguns dels dispositius existents en 
la nostra ciutat. És per això que 
trobareu, en diferents espais dels 
nostres centres, un tríptic informatiu 
dels recursos disponibles per a la 
dona maltractada traduït a 4 idiomes
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Si estàs patint una situació de violència de gènere…

ON POTS OBTENIR INFORMACIÓ?

1. Als Centres d’Atenció Primària del teu municipi 
2. Al telèfon d‘atenció a les dones en situació de violència de la Generalitat de 
Catalunya: 900 900 120 
3. Als centres d'atenció i informació a la dona dels municipis 
4. A les oficines d’Atenció al Ciutadà del Departament d’Acció Social i   
Ciutadania
5. Al telèfon d'informació del Departament d’Acció Social i   Ciutadania: 900 
300 500 
6. Al servei d'orientació jurídica SOJ del Departament de Justícia 
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Si estàs patint una situació de violència de gènere…

ON POTS ADREÇAR-TE EN CAS D'URGÈNCIA?

1. Al servei d'atenció telefònica 24 hores per a les dones: 900 900 120 
2. Al telèfon d'atenció a la víctima del delicte: 900 121 884
3. Al telèfon dels mossos d'esquadra: 088 
4. Al telèfon d'emergències socials: 112 
5. Al telèfon d’atenció als maltractaments 24 hores: 016
6. A qualsevol jutjat de guàrdia 
7. A qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra
8. Al centre hospitalari més proper al teu domicili en cas de lesions 
psicofísiques
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S'atenen:

• Peticions d'informació efectuades per dones que viuen situacions de 
violència 

• Peticions d'informació sobre els recursos existents a Catalunya en 
matèria d'assistència a la violència contra les dones. 

• Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar 
davant una situació de violència contra les dones, procedents de
particulars i/o professionals.

900 900 120
Línia d'atenció a les dones en situació de 
violència
Servei gratuït i confidencial durant les 24 hores. 
Compta amb diferents professionals que atenen 
els casos de forma especialitzada, i que poden 
contactar amb serveis d'emergència si és 
necessari.
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Pl. Pere Coromines, 1
08001 Barcelona
Tel: 93 317 92 91
Fax: 93 321 61 11

icdbc.presidencia@gencat.net

Servei d’assessorament jurídic

Servei gratuït que assessora a les dones sobre assumptes jurídics del seu 
interès, principalment sobre separacions, custòdies d’infants, 
incompliment i règims de visites, agressions sexuals i violència contra les 
dones. Les cites es concerten prèviament i per accedir al servei s’ha de 
trucar a les Oficines d’Informació de l’Institut Català de la Dona 

La seu a Barcelona la trobareu a:
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El PIAD ofereix 
informació, formació i 
assessorament en tots 
aquells temes d’interès 
per a les dones. 
Possibiliten l’accés a 
diferents recursos de la 
ciutat de tipus laboral, 
associatiu, cultural i 
educatiu, entre d’altres
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El CIRD efereix recursos, 
informació i assessorament 
per estimular la participació 
de les dones en la vida 
pública de la ciutat. Vol 
promoure i potenciar 
l’associacionisme femení. 
Adreçat a associacions, grups 
i entitats de dones, 
professionals que actuen en 
l’àmbit de les dones i totes 
aquelles persones 
interessades en els seus 
serveis
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El SAHM és un espai 
d’informació, assessorament i 
tractament dirigit a homes que 
exerceixen o han exercit 
qualsevol tipus de 
maltractament a la seva parella 
i/o a les seves filles i/o fills. 
L’objectiu principal és treballar 
amb els homes per eliminar o 
disminuir els maltractaments. 
Es treballa per aconseguir unes 
relacions familiars i de 
parella més respectuoses i 
igualitàries
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Cada vegada són més les plataformes d’homes que lluiten contra la violència 

masclista. Un exemple, a nivell europeu, el trobem en EuroProferm, iniciativa que 

dóna suport a les lluites feministes i que pren consciència, com a homes, de què 

la dominació masclista existeix i exigeix actuar per a fer-la desaparèixer.

Lluiten per establir unes relacions en les quals el «gènere» (el sexe social, el fet 

d’haver estat educat com a home o dona) no sigui una variable jeràrquica i 

discriminant.

http://www.europrofem.org/

male identity,
equal opportunities

between men
and women,violent men,

homophobia
patriarchy,

male power, 
gender roles,
stereotypes

identité masculine,
égalité des chances 
entre les femmes

et les hommes,
hommes violents,

homophobie,
patriarcat, pouvoir

au masculin
rôles des sexes

stéréotypes 
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A nivell nacional, trobem diversos grups d’homes, com AHIGE i el Grup 

Prometeo, que neixen amb la intenció de treballar per la construcció d’una 

nova forma de masculinitat en convivència i sintonia amb les dones i el 

desenvolupament d’uns valors ètics que converteixin el món en un espai 

habitable, tolerant i més just per a totes i tots els seus habitants. 

És una nova manera d’entendre la masculinitat sense agressivitat i sense 

violència, sense virilitats androgènic-depredadores i sense masclismes 

anacrònics, una nova forma d’expressar la innegable diferència biològica sense 

recórrer a la indesitjable desigualtat de gènere.

http://www.hombresigualitarios.ahige. es

http://www.nodo50.org/prometeo/
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Davant el matractador, 
tolerància zero



23



24

DINS DE CASA PAU, FORA TAMBÉ; TRIA NO FER MAL

SENT, ESTIMA,VIU I DEIXA VIURE

NO ACTUIS COM UN “MACHOTE”, ACTUA COM UN HOME

SI T’ENFADES, QUIET :  RAONA, PARLA, TOLERA I PACTA


