
Telèfon 900 900 120. Atén les consultes
relacionades amb qualsevol forma de
violència masclista. És un servei gratuït i
confidencial i permanent.

Via correu electrònic:
900900120@gencat.cat, i a través de
Whatsapp enviant un missatge al
671778540. Recorda sempre esborrar el
rastre que deixen els correus a l’ordinador
i al mòbil.

Si et trobes en una situació d’emergència
o perill, truca immediatament al 112, el
telèfon d’emergències.

 
 

 
 

Viure una situació de violència
masclista amb la parella és una

situació molt dura. Fer-ho en una
situació de confinament encara és més

difícil. Tens recursos per demanar
ajuda i també eines personals

CONVIUS AMB L’AGRESSOR

DURANT EL CONFINAMENT? 

RECOMANACIONS PER FER-HI

FRONT EMOCIONALMENT EN

TEMPS DE CONFINAMENT

Intenta mantenir les teves rutines diàries:
arreglar-te; dedicar temps a alguna activitat
creativa que t’aporti satisfacció.

En general, i per evitar entrar en estats de
negativitat intenta dosificar la quantitat de
notícies que veus, i passar estones fent coses
que t’agradin i et facin sentir bé.

Si tens possibilitat, dóna’t un espai per
connectar amb tu,  seure, tancar els ulls i
respirar profundament. Pots preguntar-te com
et sents i preguntar-te què t’està fent mal o
què és el que perceps com a perillós.

També pots compartir com et trobes amb
les persones més properes a tu o pots
trucar a les teves professionals de
referència. És important que elles
sàpiguen com et trobes.

En una situació com aquesta, podem
sentir por. La por es controla molt millor
fent coses per a nosaltres que, per
petites que siguin, ens facin sentir bé.

Una bona manera de desconnectar és
participar en els grups de suport a gent
gran, de veïnatge o formar part de
xarxes on la gent explica com se sent.

És molt important que sàpigues que la
violència mai és responsabilitat teva sinó
del sistema que la genera i la permet.
Fins i tot, les teves reaccions o no
reaccions davant de la violència, estan
condicionades per aquest sistema. els
grups de suport a gent gran, de veïnatge
o formar part de xarxes on la gent explica
com se sent.

No estàs sola, volem escoltar-te i volem

preguntar-te què necessites

 

Estem aquí, preparades per ajudar-te i

per acompanyar-te en el moment que tu

ho necessitis

Si necessites parlar, assessorament

psicològic o advocades, o bé vols

demanar ajuda per marxar de casa

perquè no és un espai segur, ni per tu

ni les teves filles i fills, a l’Institut

Català de les Dones podem ajudar-te. 

Posa’t en contacte a través de:


