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GUIA D’ACTUACIÓ DAVANT LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

La violència masclista no és un 
problema privat, no passa només a 
determinades dones ni només ocorre a 
casa. Afecta a una immensa majoria de 
dones al nostre país i té múltiples formes.

És un problema estructural, una violació 
dels drets humans. Com a tal, requereix, 
en primer lloc, d'unes polítiques 
públiques fortes, que posen fre a la 
violència, reconeguen els drets de les 
víctimes i es traduïsquen en recursos.

En segon lloc, de la implicació del 
conjunt de la societat: que cada persona 
siga un agent actiu de lluita contra la 
violència, ajudant a detectar-la i 
acompanyant a les víctimes.

#PuntVioleta



Necessitem que et faces
les següents preguntes:

Què puc fer si sóc testimoni o
conec un cas de violència masclista?

 Corre perill la vida de la víctima? 

 No hi ha un risc imminent?

Et trobes a l'interior d'un
lloc o establiment públic?

TELEFONA IMMEDIATAMENT

112 Emergèncias 
091  Policia Nacional 
062  Guàrdia Civil

DESCARREGA ALERTCOPS

L’ app ALERTCOPS  permet enviar 
un senyal d'alerta a la policia amb 
la teua geolocalització.

NO ET POSES EN RISC
La teua seguretat és important si vols ajudar.  

TELEFONA IMMEDIATAMENT

112

 

Valora telefonar a Emergèncias

 091
  

Policia Nacional
 062

  
Guàrdia Civil

DESCARREGA ALERTCOPS

L’ app ALERTCOPS permet enviar 
un senyal d'alerta a la policia amb 
la teua geolocalització.

En eixe cas, et recomanem el següent: telefona i actua.

INTENTA GRAVAR AMB EL TEU MÒBIL LA SITUACIÓ
Aquest tipus de proves són molt importants l'atestat. Posa aquests enregistraments a la 
disposició de la Policia i/o Guàrdia Civil. No les difongues o compartisques!!

Estàs en un supermercat, una farmàcia, una botiga, en un bar o en una discoteca...?
Demana ajuda a altres persones que es troben en el lloc. Protegiu a la víctima. 
Pregunteu-li què necessita, respectant els seus ritmes i les seues decisions.
Valoreu si és necessari cridar als serveis d'emergències, la policia i/o Guàrdia Civil.
Pots avisar a la persona encarregada, explica-li el que succeeix i conjuntament, 
mantenint la calma, acompanyeu a la víctima en el que necessite.

  Puc denunciar jo? 

I SI NO VOL DENUNCIAR?

Interposar la denúncia és una decisió de la víctima, es tracta d'un pas impor-
tant, però també complicat per a ella.

En tot cas, si et fas aquesta pregunta, has de saber que, quan parlem de 
violència de gènere en l'àmbit de la parella o exparella, sí que poden interpo-
sar denúncia altres persones.

Quan parlem de violències sexuals és diferent que en els casos de violència 
de gènere. Aquests són delictes semipúblics, això què significa?
Que perquè puguen ser perseguits penalment per l'acusació particular, per la 
fiscalia o per l'acusació popular, la víctima ha d'haver denunciat primer.

. 

Sol·liciteu informació a aquest servei, que us ajudarà sobre els serveis d'assis-
tència social, sanitaris i jurídics als quals poder acudir.

016 
24 hs / 365 dies a l’any 
No deixa rastre en la factura

, 
Potser et trobes en una festa o en un local, llavors pots acudir juntament amb ella 
al  punt violeta  (espais segurs en els quals denunciar agressions masclistes) o 
demanar la col·laboració de la persona encarregada del lloc.


