GUIA MUNICIPAL
DE RECURSOS

No et quedes sola amb el teu malestar.
Informar-te no t’obliga a prendre decisions.

PER A DONES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PLA D’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES

Perquè els bons
tractes

deixen
EMPREMTA
COMISSIÓ CIUTADANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

ON ACUDIR?

RECURSOS
D’ATENCIÓ INTEGRAL

CASA DE LA DONA
C/ Blasco Ibáñez, 23 baix
Telèfon: 96 152 12 31
QUART DE POBLET

ON ACUDIR?

DENÚNCIA

COMISSARIA DE QUART DE POBLET
Av. Sant Onofre, 65
Telèfon: 96154 94 94

Drets jurídics, socials i laborals.

SUPORT A L’OCUPACIÓ

Relata els fets tan clar como siga possible, sense ocultar o ometre detalls que poden ser
imprescindibles per a determinar la gravetat de la conducta. Fes constar si n’has patit
de maltractaments en altres ocasions.
Llig la denúncia abans de firmar-la i no ho faces fins que arreplegue allò que tu creus
que és important.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Informació i derivació a recursos
municipals d’ocupació.

Al fer la denúncia pots sol·licitar:

SUPORT ALS I LES MENORS

ORDRE DE PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES

Valoració de les necessitats socials i
psicològiques dels xiquets i les xiquetes i
derivació a especialistes.

La resposta a la sol·licitud es produeïx en un màxim de 72 hores i dóna dret a:

INFORMACIÓ

Tractament psicològic individual.
Intervenció en crisi.

ASSESSORAMENT JURÍDIC
Assessorament i seguiment del procés
judicial.

TALLERS DE PREVENCIÓ CONTRA LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Cursos de suport psicològic per
a dones víctimes o aquelles que volen ser
agents de prevenció en el seu entorn.

TELEASSISTÈNCIA
Telefonia mòbil connectada amb un centre
receptor de professionals que atenen
crides d'emergència, informen,
assessoren, i realitzen un seguiment
telefònic de la situació.

SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ATENCIÓ
INTEGRAL A LES DONES
La subcomissió tècnica contra la
violència de gènere es reunix
mensualment.
Participen:
Policia Local i Nacional, Centre de
Salut, S.S Municipals, advocada i
psicòloga especialistes de la Casa
de la Dona

TOTS ELS SERVEIS SÓN GRATUÏTS.

•Mesures d’allunyament de l’agressor
•Habitatge
•Custòdia dels fills i filles i a la prestació alimentària
•Prestacions econòmiques

QUAN ESTIGA EN PERILL la teua pròpia seguretat o la dels teus fills o filles pots
abandonar el domicili, per a posteriorment sol·licitar mesures provisionalíssimes
o presentar demanda de separació o divorci.
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE se manifesta com el símbol més brutal de la
desigualtat existent en la nostra societat.
Es tracta d'una violència que actua sobre les dones pel fet mateix deser-ho,
perquè els seus agressors les consideren privades dels drets mínims de
llibertat, respecte i capacitat de decisió.

ON ACUDIR?

CENTRE DE SALUT
(HOSPITALS EN CAS DE GRAVETAT)

LESIONS

C/ Villalba de Lugo, 2
Telèfon: 96 162 21 00

ADVOCAT/DA D’OFICI
És molt important que l’advocat/da estiga present en el moment de fer la denúncia,
perquè puga assessorar-te des del començament del procés.
Explica l'origen de les lesions, relata els fets tan clar com siga possible.

L’ORDRE DE PROTECCIÓ és una resolució legal en què un/a jutge/essa estableix
tant mesures penals orientades a impedir la realització de nous actes violents
(allunyament), protectores d'índole civil (ús del domicili conjugal, guàrdia i
custòdia de menors, pensió per aliments...) i social, per a evitar el desemparament
de les víctimes (ajuda econòmica).

Sol·licita el informe de lesions (Informe de les lesions que presentes).
Si estàs en perill, posa't en contacte amb la policia, encara que no hages fet la denúncia.

