
A Catalunya 

51,3% de dones ha patit violència 
masclista al llarg de la seva vida 
(excloent comentaris, gestos 
sexuals o exhibicionisme)

25,3% de dones, una de cada 
quatre, ha patit alguna agressió 
especialment greu durant el seu 
cicle vital 

Dades del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, any 2018

QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA?
Violència que s’exerceix contra les do-
nes pel fet de ser dones. La violència pot 
ser física, psicològica i econòmica. Les 
amenaces, les intimidacions i les coac-
cions també són violència. 

QUI POT SER UNA VÍCTIMA?  
Qualsevol dona independentment de 
l’edat, on visqui, com sigui, a què es de-
diqui... Els fills i les filles també són víc-
times.

QUÈ POT NECESSITAR UNA DONA 
EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA?
Des de sentir-se escoltada i acompa-
nyada sense judicis, fins a d’altres ne-
cessitats més bàsiques, com poden ser 
econòmiques, laborals, etc. Cada cas és 
únic. És molt important que, en el seu 
procés, la dona senti que pot comptar 
amb professionals especialitzats, amb 
el suport de les seves amistats, perso-
nes conegudes i familiars.

SABADELL, SENSE 
VIOLÈNCIES MASCLISTES

PER 
SABER-NE 
MÉS

En molts casos, 
la violència 
masclista és 
invisible. 

La vivència de la dona víctima 
de violència masclista és una 
trajectòria única, un procés 
llarg d’anades i vingudes, i 
hem de respectar-ho.

A Espanya 

1.053 dones assassinades a 
mans de les seves parelles o 
exparelles, des de l’1 de gener de 
2003 fins al 31 de maig de 2020

55 dones assassinades 
l’any 2019

20 dones assassinades 
des de l’1 de gener fins 
al 31 de maig de 2020

Dades de la Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Género

El Comerç al teu costat



Posa en un lloc visible i a mà els telèfons de contacte dels 
serveis d’emergència i els serveis especialitzats.

Si tens sospita d’una situació de violència, facilita la 
comunicació amb la dona i crea-hi confiança, així sabrà 
que pot comptar amb el teu suport quan ho necessiti. 

Si et demana ajuda o vols oferir-li la teva ajuda, fes-ho 
quan estigui sola o quan la persona agressora no sigui a 
prop. Respecta les seves respostes. Escolta-la.

Ofereix el teu suport perquè ella es posi en contacte amb 
els serveis especialitzats, per a assessorament o denúncia. 
Si vol fer-ho i no pot, ofereix-te a fer-ho per ella.

Si detectes que hi ha risc, truca al telèfon del servei 
d’emergències 112 o a la Policia Municipal al 93 745 32 61 
– 900 112 092 (gratuït).

Si tens dubtes sobre una situació en concret o vols 
més informació, posa’t en contacte amb el 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
- al tel. 93 724 61 67  
   (de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)
- al correu genere@ajsabadell.cat

No la facis sentir jutjada ni culpabilitzada. Ofereix el teu 
suport només en allò que la dona et demani.

No t’angoixis, intenta mantenir la calma i contribueix en 
el que puguis.

No te’n desentenguis, qualsevol sospita pot ser important. 
No t’enfrontis amb la persona agressora. 

Treballes en un comerç? 
Des del teu establiment, com pots ajudar les 
dones en situació de violència masclista?

Recorda, la teva 
ajuda és 

imprescindible!

QUÈ 
HAS 
DE FER?

QUÈ NO
HAS 
DE FER?
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