A LA TEVA FAMÍLIA...
T’has fixat si algun
familiar, de
manera habitual,
utilitza amb la
seva parella mirades
i gestos amenaçants,
la desautoritza, la
tracta com si fos una
criatura o li posa
pegues per fer les
activitats que ella tria?

SI T’HAS TROBAT DAVANT D’UNA SITUACIÓ
D’AQUEST TIPUS, TU TAMBÉ POTS
ATURAR-LA!
AL BARRI...
Coneixes alguna veïna
que hagi de donar
explicacions a la seva
parella sobre què fa i
amb qui va? Que estigui
aïllada de la seva família?
Que hagi de defensar-se de
constants acusacions
d’infidelitat?

Adreça’t al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones que treballem
per eliminar la violència masclista a
Cambrils.

Finançat per:

CAMBRILS CONTRA LA

VIOLÈNCIA MASCLISTA
Drets Socials i Igualtat

ENTRE LES TEVES AMISTATS…
Hi ha alguna dona que hagi estat amenaçada
o agredida per la seva parella quan aquesta
no ha fet el que ell volia o quan ha volgut
deixar la relació? I després de trencar la
relació?

EN LES RELACIONS ENTRE
HOMES I DONES...
Saps d’alguna noia que
hagi estat obligada sota
intimidació o amenaça,
a mantenir relacions
sexuals o a canviar la
seva forma de vestir-se
o de relacionar-se?

EN EL TEU ENTORN...
T’has adonat si
alguna dona
presenta, de manera
habitual, cops, blaus
o altres lesions a
diferents parts del
cos, i les justifica a
causa d’accidents
fortuïts?

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Pl. Ajuntament. Num.4 43850 Cambrils
977 79 45 79 Ext-4311/2226
igualtat@cambrils.cat
www.cambrils.cat/igualtat

A LA FEINA...
Coneixes
alguna dona
que rebi insults,
menyspreu o
humiliacions
davant d’altres
persones per part del
seu cap o d’altres
companys?

/cambrils.salutidretssocials
/cambrils.salut.igualtat.inclusio

TAMBÉ POTS ADREÇAR-TE A:
Policia Local
092 - 977 79 45 66
Mossos d’Esquadra
112 - 977 92 91 70
Emergències mèdiques
061
Serveis Bàsics d’Atenció Social 977 36 81 90
Hospital Lleuger de Cambrils
977 36 30 74

