


La Violència es basa en l’abús constant a la parella 
i als fills/es,  per exercir el control, el poder 
i el domini mitjançant: 

L’abús psicològic, emocional. 
L’abús físic. 
L’abús sexual. 
L’abús econòmic, ambiental... 

Què ho facilita ? 
Els mites, perjudicis, estereotips, i valors adquirits 
culturalment pel fet de ser dona o home, en la 
societat en què vivim. 

Per què costa tant de sortir-ne? 
Un dels aspectes pel que costa tant sortir de la 
violència en la parella és per les característiques 
en què es dona el:

CICLE DE LA VIOLÈNCIA 

Aquest cicle es desenvolupa en tres fases:



1ª Fase  L’ACUMULACIÓ DE TENSIÓ 

La Persona Agressora crea:
Tensió, irritació, per mitjà d’insults, 
amenaces, humiliacions... 
Dirigeix mirades, gestos o crits que espanten. 
Nega el que fa i diu, manipula les situacions 
per fer entendre que l’altre menteix. 
Amaga objectes, que després torna al seu 
lloc. 
Provoca llargs silencis. 
Ridiculitza el cos de la seva parella. 
Exerceix control i desvalorització del que fa, 
amb qui parla, el que gasta... 

La Persona Víctima de la Violència: 
Rep un missatge constant que la seva 
percepció de la realitat és incorrecta. 
Li provoca tal desconcert que comença a 
dubtar d’ella mateixa. 
No sap si tot el que viu i sent és realitat. 
Es CULPABILITZA de tot el que està passant. 
Mira de tenir-ho tot apunt: la cura dels fills/es, el 
menjar, la neteja, la roba... per no “provocar-lo”. 
Perd l’autoritat, l’autoestima i seguretat en 
ella mateixa. 
Comença la vergonya, la culpabilitat el silenci, 
l’ocultació de tot el que li està passant.



2ª Fase L’ESCLAT DE LA VIOLÈNCIA 

La Persona Agressora:
Esclata la violència en totes les formes: física, psicològica, 
sexual, econòmica, social i/o ambiental. 
Contusions, cops, ferides, cremades, lesions internes, 
estrangulació... 
Amenaça amb arma blanca o de foc 
Amenaça de matar-la si explica o fa alguna cosa. 
Amenaça amb suïcidar-se, o provocar-se lesions. 
Amenaça d’endur-se els fills/es. 
La reten a casa. 
L’obliga a tenir relacions sexuals, amb brutalitat 
i/o humiliants –VIOLACIÓ - 
L’obliga a tenir relacions sexuals amb altres persones. 
Efectua un control abusiu de l’economia. 
Li prohibeix treballar fora de la llar. 
Mata o fereix animals de companyia. 
Destrueix plantes, objectes estimats...

La Persona Víctima de la Violència: 
La desvalorització i la inseguretat  adquirida en tot aquest 
procés la deixa atrapada.                                           
Coneix en la seva pròpia pell la POR i el PÀNIC que la deixa 
paralitzada. 
Li costa, o no pot, pensar, ni reaccionar. 
Si pot reaccionar, demana ajuda... 



3ª Fase DE LA RECONCILIACIÓ O LA LLUNA 
DE MEL 

La Persona Agressora: 
Es caracteritza pel penediment. 
Demana disculpes, plora, promet canvis. 
Es torna afectuós, amable... 
Té relacions sexuals sense imposar. 
Li demana que retiri la denúncia. 

La Persona Víctima de la Violència:
Es desconcerta del canvi d'actitud. 
Torna a sentir-se valorada en la relació de 
parella. 
Retira la denúncia o l’ajuda demanada i li 
dona una altra oportunitat, que prèviament 
ell li ha demanat. 
El perdona i creu que és un pas cap el 
canvi d’actitud d’ell. 
Nega o minimitza la situació de violència 
que està vivint i reforça el sentiment de 
CULPABILITAT.



Aquest cicle comença amb "simples" bromes 
repetitives fins al control de la vida de l’altre i aquest 
cicle es va repetint al llarg de la vida en períodes 
cada cop més curts, fins a desaparèixer l’etapa de 
la reconciliació. 

AQUESTS PODEN SER ELS INICIS: 

Vol controlar tot el que fas i penses. 
Vol decidir de quina manera t´has de vestir.
Et prohibeix fer coses o relacionar-te amb 
d´altre gent.
Et munta “espectacles” en públic o en privat 
de forma inesperada. 
Has d´endevinar els seus pensaments 
o desitjos i adaptar-t´hi. 
Et dona ordres o no et parla gens. 
Et culpa i et responsabilitza de tot el que 
li va malament. 
No reconeix mai els seus errors. 
Imposa les seves normes: quan i com us veieu, 
on aneu, etc. 
No compleix mai els acords o compromisos 
entre vosaltres. 
No accepta mai cap qüestionament o resposta 
per part teva. 



No reconeix les teves qualitats o valors. 
És poc sociable amb els teus familiars i 
amistats. 
Et tracta amb crueltat i/o despreci.
Et promet que canviarà però no ho fa. 
Et fa sentir inferior. 
T´obliga a tenir relacions sexuals quan no et 
venen de gust. 
Et parla grollerament o es burla de tu. 
Utilitzes coses que li has explicat en contra 
teva. 
S´enfada o deixa de parlar-te durant dies 
sense donar explicacions. 
Sempre vol saber més que tu. 
Té esclats de violència  i posteriorment es 
comporta com si no hagués passat res. 
Mostra gelosia contínuament. 
T´ha insultat o agredit directament alguna 
vegada.



SI ENCARA NO TENS PARELLA HAS DE SABER QUÈ:

La llibertat no és una cosa que et donen, és una cosa 
que tens. 
El respecte no es treballa, s’exerceix. 
La gelosia no és amor, sinó inseguretat i possessió. 
Les relacions sexuals no són expressions d’amor 
cap a l’altra persona, sinó desitjos propis i 
consensuats. 
L’amor no és incondicional, això seria submissió. 
Ningú canvia per amor, canvia o evoluciona per 
desig propi i no per satisfer a una altra persona. 

Els pilars fonamentals de qualsevol relació saludable 
són: 

RESPECTE 

LLIBERTAT

IGUALTAT 

CONFIANÇA



COM SABER SI LA TEVA PARELLA REUNEIX 
AQUEST QUATRE PILARS? 

No t’obligarà a fer res que tu no vulguis. 
Tindrà total confiança en tu, igual que tu en ell. 
Valorarà la teva manera de ser: pensaments, 
sentiments, inquietuds ... encara que siguin 
contràries a les seves. 
No necessita saber què fas, on ets o amb qui 
estàs en cada moment. 
No et fa comentaris feridors, com: «Tu d’això 
no saps», «et trobes així perquè estàs amb la 
regla», «aquesta roba et queda fatal »... 
No et farà xantatge, obligant-te a mantenir 
relacions sexuals si tu no vols. 
Respectarà els teus hobbies, temps, amistats, 
estudis, família. 



L’amor no destrueix ni mata. 

Hi ha altres maneres de viure, pensar, 
sentir  i actuar. 

ESTIMAR NO FA MAL!

Si ho fa NO et confonguis;  
NO és amor és violència! 

INFORMA´T!

AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
 
Àrea de Polítiques d’igualtat
 Pl.Ajuntament,Núm.4
 977 79 45 79 Ext.4311/2226
 igualtat@cambrils.org
 Dilluns a divendres de 9  a 14h.

Telèfons i adreces útils si pateixes 
violència:

SERVEIS D’ATENCIÓ PERMANENT 24H
Ministeri d’igualtat:
 016  

 682 916 136 / 682 508 507 
 016-online@mscbs.es
Institut català de les dones:
 900 900 120  WhatsApp : 671 778 540   
 900900120@gencat.cat
Serveis mèdics: tel.061 
Cossos de seguretat: tel.112
Policia local: 
 Pl. Ajuntament, 4           
 092 / Tel. 977 79 45 66
Comisaria de Mossos d’Esquadra:
 Av. Adelaida, 46 tel. 977 92 91 70
Hospital lleuger Antoni de Gimbernat 
de Cambrils:
 Pl. Ajuntament, 2 tel. 977 36 30 74



SERVEIS D’ATENCIÓ MUNICIPAL

Serveis bàsics d’atenció social:
 C / Sant plàcid, 5
 977 36 81 90
 De dilluns a divendres de 9  a 14h.
  sso@cambrils.org
Xarxa d’Atenció a les víctimes - 
Policia Local - XAV:
 Pl. Ajuntament, 4
 977 79 45 66 
 unitat-xav.pl@cambrils.org
Servei d’Informació i Atenció a les Dones-
SIAD:
 Pl. Ajuntament, 4.
 977 79 45 66 Ext.4311 / 2226
 siad@cambrils.org
 De dilluns a divendres de 9  a 14h.

SERVEIS D’ATENCIÓ SUPRAMUNICIPALS

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES: 
 C / St. Francesc, 3-Tarragona 
 977 24 13 03. 
 De dilluns a divendres de 9 a 14h. 
 icd.tarragona@gencat.cat
Servei D’intervenció Especialitzada-SIE:
 C / Cristóbal Colón, 28,1-Tarragona
 977 92 04 06
 De dilluns a divendres de 9.30 a 14h i de 16 
a 19: 30h 
  sieta.tsf@gencat.cat

JUTJATS DE REUS
Jutjat de Violència sobre les dones Nº1
 Av. Marià Fortuny 73-Reus
 977 92 91 38/ 977 92 90 90
 De dilluns a divendres de 9 a 14h
 vido1.reus@xij.gencat.cat
Jutjat de guàrdia
 Av. Marià Fortuny 73-Reus 
 977 92 91 00
 De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 17 a 
20h.  Diumenge de 10 a 14h




