SI NO ERES VÍCTIMA DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE...
Aquesta informació també t’interessa. Pots
ajudar a combatre aquesta xacra social de moltes
maneres: no ometre el deure d’auxili, donar suport
a la persona que siga maltractada i recomanar acudir als serveis i recursos especialitzats per tal de posar fi a la situació de violència.

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
pot manifestar-se de
diverses maneres…
Violència física: t’espenta, t’estira del cabell, t’agredeix físicament amb colps, patades, bufetons… i
qualsevol acte que danye el teu cos.
Violència psicològica: t’humilia, t’insulta, et diu
que no serveixes per a res, t’aïlla de familiars i amistats, et controla, et culpa de tot, t’amenaça…
Violència econòmica: t’impedeix accedir als recursos materials (diners, comptes i altres béns…), et
controla les despeses, t’impedeix treballar…
Violència sexual: t’obliga a mantenir relacions sexuals quan no vols, t’obliga a fer pràctiques sexuals
que no t’agraden o que et fan mal, t’obliga a mantenir relacions sense preservatiu en contra la teua
voluntat…

>>
RECURSOS MUNICIPALS
I COMARCALS
Urgències Policia Local Monòver:
606 340 740
Guàrdia Civil Monòver:
965 470 103
Serveis Socials – Igualtat Monòver:
965 472 676
Centro Mujer Rural – Elda:
(De Dilluns a Dissabte)
900 580 888
Centro Mujer 24 Horas – Alacant:
900 580 888
Tlf. 24h Informació i Assessorament:
016
Emergències: 112

MONÒVER
CONTRA
LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
RECURSOS MUNICIPALS
I COMARCALS

SI HAS PATIT
UNA AGRESSIÓ:
Si tens lesions físiques, acudeix al centre de salut per tal que et facen un reconeixement i un
informe mèdic.
Si has patit una agressió sexual, no et llaves ni
et canvies de roba fins que et realitzen el reconeixement.
Contacta els recursos especialitzats per demanar ajuda i suport!

SI HAS TESTIMONIAT
UNA AGRESSIÓ:
No oblides el deure d’auxili. Contacta els serveis d’emergència (Tel. 112).

QUAN VAGES A POSAR
DENÚNCIA:
Sol·licita l’assistència jurídica des de l’inici. És el
teu dret.
També és el teu dret demanar un traductor/a si
ets estrangera.
Tracta d’anar acompanyada i porta amb tu tota
la documentació important (identificativa, de
prova dels fets…).

És veritat que hem avançat molt en matèria d’igualtat, sobretot pel que fa a la consagració del principi d’igualtat i no discriminació als
textos legals. Allò que denominem “Igualtat Formal”.
Aquest, sense cap dubte, constitueix un
pas fonamental per establir les bases de la societat que tots i totes volem: una societat lliure de
violència i de discriminació de qualsevol tipus.
No obstant això, és inqüestionable que
encara hui no podem afirmar que la nostra societat es trobe lliure de desigualtats, de violències
estructurals i masclismes que ens allunyen d’una
Igualtat real.
Conscients d’això, la lluita contra la
violència de gènere, màxima expressió de la desigualtat que encara existeix entre homes i dones,
ha estat una prioritat per a aquesta Regidoria.
En aquest sentit, des de la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Monòver, responsable de les polítiques i mesures locals en aquesta matèria, s’ha desenvolupat una doble línia de
treball: d’un costat, impulsant activitats de prevenció de les violències masclistes, dirigides a la
totalitat de la ciutadania i especialment a l’àmbit
educatiu i escolar, per tal d’avançar en l’assoliment d’igualtat de drets i oportunitats. D’una altra banda, s’han posat en marxa recursos locals
específics i els protocols necessaris per a coordi-

nar-los, per tal de millorar l’atenció integral i
l’acompanyament a dones víctimes de violència i els seus fills o filles, reconeguts també per
la LO 1/2004 com a víctimes d’aquesta forma
de violència.
El tríptic que teniu a les mans es refereix precisament als recursos locals existents
per fer front a les situacions de violència de
gènere.
Aquests recursos poden ajudar a posar fi a una
situació de violència de gènere. Fins i tot, poden salvar vides.
Amb tot i això, el conjunt de la societat i la seua col·laboració és fonamental perquè els esmentats recursos complementen la
seua finalitat.
Contacta’ls si eres víctima, però també si coneixes alguna dona que podria estar
patint violència.
Des de la Regidoria d’Igualtat continuarem
treballant per una societat més justa, lliure de
desigualtats i de violència. L’esforç de totes i
tots ho farà possible.
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