
CUIDEM-NOS, 
CUIDEU-VOS 
I PROTEGIU-VOS
El Centre d’Igualtat i Recursos per a Dones (CIRD) manté actius el servei d’atenció, d’informació i assessorament 
a dones (SIAD), i d’atenció psicològica i atenció jurídica. Aquests serveis ofereixen els recursos necessaris per 
seguir donant resposta a situacions de dificultat i/o de violències  masclistes. 

La crisi sanitària actual ha comportat el confinament obligatori de la població. Haver de passar dies sencers a 
casa sense poder sortir lliurement es pot convertir en un motiu de malestar i incertesa. I si s’afegeixen altres 
factors que generen angoixa com ara relacions de parella conflictives, vulnerabilitat econòmica, habitatge com-
partit -sovint, en habitacions  rellogades i amb infants a càrrec, la vivència pot generar una gran tensió.
Aquesta circumstància focalitzada en un context de violència ja existent en l’àmbit de la parella o intrafamiliar,  es 
pot veure agreujada encara més o desencadenar-ne de nova. 

Si us trobeu que la vostra parella us aïlla i no permet que parleu amb altres persones; us amenaça i això us fa 
sentir en perill; us ignora i fa veure que no us escolta o no té en compte el que opineu o dieu; us dona ordres tant 
si us va bé com si no; us humilia i us fa sentir malament; us crida i us insulta; us controla els diners; us obliga a 
mantenir relacions sexuals; trenca objectes; us agredeix físicament amb empentes, cops de puny, bufetades; us 
escup... : esteu patint  una situació de maltractament. 

Si creus que pots estar en risc de patir alguna agressió, tingues en compte aquestes recomanacions 
d’autocura, per protegir-te, en la mesura que puguis:

Porta el mòbil sempre amb tu i assegura’t que estigui carregat. 

Baixa’t l’aplicació «My 112» que connecta amb el 112 (Emergències). 

Localitza i fes fotografies amb el mòbil de la documentació important: DNI, llibre de família, infor-
mes mèdics teus i dels infants, documentació bancària, de l’habitatge. Guarda-la en un lloc segur, 
juntament amb les claus de casa i del cotxe, si en tens. 

Tingues a mà els telèfons i horaris dels serveis d’atenció i d’emergències. 

Presta atenció als senyals d’alarma: crits, estat elevat de nerviosisme, insults pujats de to, amena-
ces severes o el que identifiquis com a perill o comportament insòlit per part de l’agressor, per 
posar en marxa mesures de protecció: trucada al 112, cridar per alertar el veïnat...

Si pots, no tanquis per dins amb la clau la porta de casa de sortida al carrer. O bé, deixa la clau 
posada perquè sigui més fàcil sortir. 

Si et notes més angoixada o estressada que de costum, truca a algú de confiança o, si estàs en 
tractament terapèutic, a la persona professional de referència. No t’automediquis. 

Si tens fills i/o filles, explica’ls que, si són testimonis d’una situació de violència, s’han de protegir i 
no interferir (pots pactar amb ells una paraula clau perquè, en situació de risc, demanin ajuda). Els 
pots dir que la millor manera de protegir-vos és trucar al 112, així sentiran que poden fer alguna 
cosa i els baixarà l’angoixa. 

Si has patit violència sexual, pots anar a l’Hospital de Granollers o el teu de referència. No et dutxis, 
no mengis ni beguis res, no et rentis les dents ni et desprenguis de la roba que portaves. És impor-
tant que ho facis així per facilitar la feina del personal sanitari que t’atendrà: els ajudarà a poder 
tenir una idea clara del que ha passat. Facilitarà la comunicació i l’entesa entre tu i qui t’atengui. 

Recorda que tu no tens la culpa 
de rebre aquest tracte, 
l’única persona responsable 
d’exercir violència és qui la comet.

Acollida i atenció social

Atenció per telèfon o correu electrònic

Tel. 93 842 67 14   Horari: de 9 a 14 h

A/e: cird@granollers.cat

Suport psicològic i assessorament jurídic

Les professionals del servei continuen atenent les dones amb necessitat d’acompanyament 
emocional i/o informació jurídica.
També podeu contactar amb l’Institut Català de les Dones, al tel. 900 900 120. És un servei gratuït 
i confidencial. Atén 24 hores del dia, 365 dies de l’any. 

Recordeu que si us han agredit o patiu una situació d’emergència, 
heu de trucar al 112 i seguir les seves indicacions.

Si sabeu d’alguna dona que pateix violència masclista, comuniqueu-ho als cossos policials amb 
la màxima prudència, discreció i cura. 
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