EN ESTAT DE CONFINAMENT:
ESTÀS PATINT VIOLÈNCIA
MASCLISTA PERÒ NO CONVIUS
AMB L'AGRESSOR?
A continuació trobaràs resposta a
algunes preguntes que durant
aquests dies et poden sorgir. Si
necessites ampliar la informació o
resoldre altres dubtes, pots trucar a la
línia 900 900 120, t’orientaran en tot el
que necessitis.
NECESSITES PARLAR AMB LA TEVA
PSICÒLOGA, ADVOCADA O
TREBALLADORA SOCIAL O AMB LA
TEVA ASSOCIACIÓ DE REFERÈNCIA,
PERÒ NO SAPS SI CONTINUEN
ATENENT?
Els serveis d’atenció a les violències
masclistes són serveis essencials, per tant, es
mantenen uns serveis mínims per garantir
l’atenció a totes les dones que ho necessitin.
Pots consultar les seves pàgines web o trucar
al telèfon que tenies de referència. També pots
trucar a la línia 900 900 120, on t’informaran, o
bé recórrer a les entitats que trobes en aquest
enllaç.

TENS UNA ORDRE DE PROTECCIÓ I
ESTÀ HAVENT UN TRENCAMENT?
Si l’agressor té una mesura de prohibició de
comunicació i tot i així et segueix molestant,
informa a la teva advocada o advocat o a l'agent
policial que porta el seguiment del teu cas. No
oblidis que el trencament és un delicte i com a
tal pots denunciar-ho davant les autoritats
policials i judicials.
Guarda en el teu telèfon mòbil el registre de les
seves trucades o missatges com a prova del
trencament, ja que qualsevol contacte és un
delicte per contravenir la prohibició de
comunicació.

SI TINC LA CUSTÒDIA DE LES MEVES
FILLES I/O FILLS, PUC DEMANAR LA
SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LES
VISITES AMB MOTIU DE L'ESTAT
D'ALARMA?
Sí, el jutjat de família que et toca pot acordar
la suspensió cautelar de les visites durant
l'estat d'alarma, donat el risc de contagi
derivat de la mobilitat del/la menor.
En aquest sentit és recomanable:
Que la teva advocada o advocat remeti al
progenitor que no té la custòdia una còpia de
l'escrit presentat al jutjat.
Aquest escrit ha de demanar expressament al
jutjat que, a causa de l'estat d'alarma i el risc per
a la salut, mentre no hi hagi resposta judicial, es
dona per suspès el règim de visites fins que
finalitzi l'estat d'alarma.
Preveure la possible compensació de visites que
no hagi gaudit per l'altre progenitor.

EM POT DENUNCIAR PER INCOMPLIR LES
VISITES ENCARA QUE ESTIGUEM EN
ESTAT D'ALARMA?
Sí, et poden denunciar. No es pot avançar la
valoració judicial de cada cas. Depèn de si es
considera l'estat de alarma com un
impediment insuperable pel compliment i, per
tant, s'estima justificada la suspensió
temporal de les visites, o no. La resolució
judicial valorarà sempre la bona fe i l'interès
superior del o la menor en les circumstàncies
concurrents.

SI TINC VISITES O INTERCANVIS EN
UN PUNT DE TROBADA FAMILIAR, LES
HAIG DE FER ALLÀ?
S’han anul·lat les visites tutelades en els Punts
de Trobada Familiar per suposar una excessiva
exposició dels i les menors i de les
professionals que hi treballen.
Durant el confinament, malgrat no estar
convivint amb l’agressor, són diverses les
formes violència que aquest pot exercir.
Per exemple, les amenaces, l’assetjament o
fer públiques fotografies íntimes teves sense
el teu consentiment.
Si et trobes en aquesta situació, guarda tots
els missatges i tot allò que pugui ser una
mostra d’aquestes violències, pot ser
important si decideixes denunciar.
Recorda que pots contactar amb les teves
professionals de referència.També tens la teva
disposició la línia 900 900 120, on també
podràs trobar assessorament.

