
SENYALS QUE HAS DE TENIR EN COMPTE
Ha intentat aïllar-te de les teves amistats

No li agrada que vagis enlloc sense ell.

Cada vegada que esteu amb amics, es posa
antipàtic i munta "numeritos".

De vegades et deixa plantada.

No  li  agraden  els  teus  amics  i  et  parla
malament d'ells.
Et fa creure que no vals gens.

Es burla de tu, t'insulta i et ridiculitza.

T'avergonyeix en públic.

No  es  fia  de  tu,  t'acusa  injustament  de
coquetejar amb altres nois.

Critica constantment les teves opinions o
la teva forma de pensar.

Et  tracta  com  si  fosis  menys  competent
que ell.

No sol valorar ni lloar les teves qualitats o
els teus encerts.

Troba defectes en gairebé tot el que fas.

Quan li  expliques les teves coses mostra
poc interès.

T'ha pegat, empès alguna vegada.

Alguna vegada es posa tan nerviós amb tu
que sents por.

Diu  que  li  provoques,  que  li  portes  la
contrària.

T'amenaça  amb  missatges  en  el  mòbil  o
Internet.

De vegades utilitza en contra teva secrets
que li has explicat confidencialment.

No es disculpa per res.

Ha difós missatges, insults o imatges teves
per Internet o mòbil sense el teu permís.

T'ha gravat sense que tu ho sabessis.

Intenta saber qui et truca i escriu al mòbil i
els teus contactes a les xarxes socials.

Si  no  quedes  amb  ell,  et  demana
explicacions, no vol secrets entre vosaltres.

És ell qui decideix on quedar, a quina hora,
amb qui.

Controla  la  teva  manera  de  vestir,  de
maquillar-te, de parlar, de comportar-te.

No es fia del que expliques, i ho comprova.

Sempre  vol  tenir  l'última  paraula  en  les
vostres  discussions,  no  escoltant  la  teva
opinió.

Et  confon  fent-te  pensar  que  el  que  t'ha
molestat ha estat una broma.

De vegades dóna ordres, i altres vegades,
no et parla.

No expressa el que sent, pretén que tu ho
endevinis.

T'has sentit obligada a conductes de tipus
sexual en les quals no volies participar.

T'ha  intimidat  amb  frases,  insults  o
conductes de caràcter sexual.

Posa en dubte els teus sentiments per ell si
no accedeixes als seus desitjos.

Amenaça amb abandonar-te si no fas el que
vol.

Et provoca sentiments de llàstima.

Promet canvis que no compleix.

Amenaça amb suïcidar-se si el deixes. 



TELÈFONS DE LA FUNDACIÓ ANAR. Ofereixen suport i orientació telefònica.
Gratuïts i confidencials

900 20 20 10  per a menors de 18 anys

600 50 51 52 ( orientació per a adults sobre  menors amb problemes)

REVISA LA TEVA RELACIÓ DE PARELLA 
Una relació és sana quan dues persones es volen, es respecten i es
diverteixen estant juntes.

La gelosia no és una expressió d'amor.

UNA RELACIÓ SANA ÉS: 

És tractar-se bé, amb tendresa i sense faltar-se el respecte.

És saber escoltar a l'altra persona i poder explicar-li els teus problemes.

És tenir confiança mútua i no comprovar si el que fa o diu la teva parella
és veritat.

És tenir diferents punts de vista i poder parlar sobre ells sense que cap
imposi la seva opinió.

És compartir experiències i moments junts.

És no abusar de la parella demanant-li que faci coses per l'altre.

És poder expressar-nos amb total llibertat i sense por de que la nostra
parella s'enfadi per dir el que pensem.

És no enfadar-se si l'altre ens porta la contrària.

És  acceptar  i  respectar  les opinions,  gustos,  activitats  i  amistats de
l'altra persona.

És recolzar-se i ajudar-se mútuament en plans i projectes encara que
aquests no sempre coincideixen.

És reconèixer que ens hem equivocat.

És deixar gaudir de temps i espai per a tu mateixa, per estar amb les
teves  amigues,  família  o  realitzar  el  teu  hobby favorit  sense  que  et
molesti que la teva parella també ho faci.



DADES ESTADÍSTIQUES

ANY 2015

48 DONES ASSASSINADES A MANS DE LA PARELLA O EXPARELLA en el 

que portem d'any. 

6 a tot Catalunya

10 de les quals són menors de 30 anys

61.176 Denúncies a tot l'Estat de gener a juny de 2015

dades del "Instituto de la Mujer" a 12 de novembre de 2015

ANY 2014

54 DONES ASSASSINADES A MANS DE LA PARELLA O EXPARELLA en el 

que portem d'any. 

12  a tot Catalunya

1 menor de 18 anys

 4 de les dones assassinades eren  menors de 30 anys

126.742 DENÚNCIES a tot l'Estat

dades del "Instituto de la Mujer "a 12 de novembre de 2015



Dades del feminicidi a Espanya

2013, 113 dones assassinades de les quals 16 a Catalunya

2014, 103 dones assassinades de les quals 19 a Catalunya

2015, 93 dones assassinades de les quals 15 a Catalunya (a data d'avui)

Dades extretes de geofeminicidio.com on comptabilitzen tots els assassinats de dones, 
pel fet de ser dones, incloses les mortes a mans  de la parella o exparella. 

DADES SOBRE ADOLESCENCIA I RELACIONS DE PARELLA

Més del 80% dels i les adolescents i
joves espanyols de 14 a 19 anys  afirma
conèixer o haver conegut algun acte de

violència masclista en parelles de la seva
edat 

Dada extreta de l'estudi «¿Fuertes como papá? ¿Sensibles como
mamá? Identidades de género en la adolescencia», elaborat pel

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.  2.514 nois i noies
escolaritzats , de 14 a 19 anys.




