La Violència Masclista
La Llei 5/2008 dels dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix la
violència masclista com a aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació
de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions
de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si és produeix en l’àmbit
públic com en el privat.
Protocol municipal d’abordatge de la violència masclista de Vilassar de Dalt
Aquest protocol pretén consolidar el treball en xarxa i interdisciplinari a fi de donar una
resposta unificada i coordinada a les diferents problemàtiques derivades de la
violència masclista i d’aconseguir un municipi lliure de violència. El protocol pretén
aprofundir en la qualitat de la resposta davant de les situacions de violència masclista i
evitar la victimització secundària.
Què fer en cas de violència masclista ?
Si en les teves relacions de parella, socials o laborals es produeixen situacions que
atempten contra el teu dret a viure en llibertat i sense coaccions.
Si sents amenaçada la teva integritat i sexualitat.
Demana Ajuda!
On pots adreçar-te:
Equip Bàsic d’Atenció Social de Vilassar de Dalt
C/ Mestra Viladrosa, 7
Vilassar de Dalt
Tel. 93-750 90 16
Policia Local
Pl. de la Vila 1
Vilassar de Dalt
Tel. 93-753 98 38
CAP de Vilassar de Dalt
Pl. de la Vila, 8
Vilassar de Dalt
Tel. 93-750 88 64
Mossos d’Esquadra
C/ Torrent d’en Malet, s/n
Premià de Mar
Tel. 112 o 93-751 68 39
Servei d’Informació i Atenció a les Dones - SIAD Maresme
Pl. Miquel Biada, 1
Mataró
Tel. 93-741 16 22
Línia d’atenció a les dones en situació de violència

900 900 120

