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Serveis d'atenció
davant les violències sexuals
Servei d'Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD)
Ctra. de Sils, 30 - 17430 Santa Coloma de Farners

 
Servei d'Atenció
a les persones LGTVI (SAI)
Ctra. de Sils, 30. 17430 Santa Coloma de Farners

CAP de Tossa de Mar
Av. de Catalunya, s/n. 17320 Tossa de Mar

Policia Local
Av. del Pelegrí, 14. 17320 Tossa de Mar

Grup d'Atenció a la Víctima
Mossos d'Esquadra
c/ de Francesc Cambó, 43. 17310 Lloret de Mar

Contra la violència masclista
(confidencial i gratuït)
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SI VEUS UNA AGRESSIÓ SI VIUS UNA AGRESSIÓ

ORGANITZEM UNA RESPOSTA!

No la deixis sola.
Preserva el seu
dret a l'intimitat.
Pregunta-li:

POTS SOLA?SÍ

Posa els teus límits:
"Només sí és sí"

Finalitza
l'agressió
i marxa?

SÍ

NO

Si et ve de gust, torna
 a gaudir de la festa

NO

BUSCA SUPORT!!!
Vine, al

Punt Lila

Què són les violències sexuals?
Les violències sexuals són conductes de
caràcter sexual no consentides ni desitjades
que vulneren drets bàsics com la llibertat
sexual. Aquestes les pateixen especialment
dones i persones LGTBI perquè encara vivim
en una societat masclista que considera que
els homes i les persones heterosexuals tenen
drets sobre la resta.

 
Quines formes poden adoptar?
Burles, comentaris amb la intenció de
menysprear, mirades intimidatòries, paraules
insistents, insistència davant una negativa,
invasió de l’espai personal, acorralaments,
tocaments, magrejades, tocaments i petons no
desitjats, intimidacions, amenaces, atacs
corporals, violacions bucals, vaginals o anals.

 
Implica’t i contribueix a fer de Tossa un espai
lliure de violències masclistes i LGTBIQfòbia
Totes les persones tenim dret a participar i
gaudir de les festes i dels espais d’oci.
No hem de normalitzar ni justificar les
violències sexuals amb arguments com “són
coses que poden passar, i sobretot, en un
entorn festa”.
En les relacions sexuals hem de respectar i
situar en un pla d’igualtat els interessos,
desitjos, decisions i límits de totes les
persones que hi participen.

 

PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIES MASCLISTES


