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SERVEIS ON ACUDIR

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista 
És un servei gratuït de l’Institut Català de les Dones. Atenció 
24 hores i en diferents idiomes. Hi ha servei d’advocada i de 
psicòloga.

Mossos d’Esquadra de Tàrrega 
Av. Josep Tarradellas, 1 de Tàrrega / Tel. 112 / 973 701 650

Policia Local de Tàrrega 
C. la Pau, s/n de Tàrrega / Tel. 973 500 092

SIE - Servei d’Intervenció Especialitzada
Rambla Ferran, 43 de Lleida / Tel. 973 246 507
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h. No tanca al migdia.

El SIE és un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recu-
peració a totes les dones i llurs fills i filles afectats per processos de 
violència masclista amb l’objectiu de facilitar la reparació del dany pa-
tit. Compta amb un equip interdisciplinari (psicòloga, jurista, educado-
ra, treballadora social i mediador/a). El seu àmbit d’intervenció és la 
violència en les relacions de parella, agressions sexuals, assetjament 
sexual i moral en àmbits públics i privats, explotació sexual, altres.

Telèfon Infància Respon 116 111
Horari: de dilluns a diumenge 24 h

És un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i per-
manent, per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d’infants 
i adolescents.



Codi penal

LES VIOLÈNCIES SEXUALS                                   
la violènCia sexual és una de les forMes Més freqüents de violènCia dels ho-
Mes Contra les dones. Aquesta violència pot prendre diferents formes per 
això es parla de violències sexuals. Quins tipus trobem?

- Agressió sexual o violació
- Abús sexual
- Assetjament sexual (a la feina, en espais públics i/o virtual)

Es pot ser víctima d’un o de més tipus de violència sexual i algunes poden 
conduir a altres de més greus. Aquests tipus d’agressions també es poden 
donar en l’àmbit de la parella o de la família.

SI HAS PATIT VIOLÈNCIA SEXUAL 
NO ETS CÒMPLICE NI CULPABLE

En la violència només hi ha un culpable: l’agressor.

1. COM DEFINIM L’ASSETJAMENT SEXUAL?
LEGALMENT
Es quan algú demana favors de naturalesa sexual per a sí 
mateix o per a tercers, en l’àmbit d’una relació laboral, docent 
o de prestació de serveis, de forma continuada o habitual, 
sempre que tal comportament provoqui en la víctima una si-
tuació objectiva i greument intimidadora, hostil o humiliant.

COM DEFINIM L’ASSETJAMENT SEXUAL AL CARRER 
O EN ESPAIS PÚBLICS?
Són aquelles pràctiques amb connotació sexual exercides per una persona 
desconeguda al carrer, transport o espai públic que acostumen a provocar ma-
lestar a la víctima. 
Tipus:

—Verbal i no verbal: mirades persistents i/o lascives; xiulets, petons, sons i 
altres sorolls com psst, psst o uaaauuu; comentaris amb connotació sexual 
implícita o explícita (floretes o “piropos”); gestos obscens.
—Invasió de l’espai personal: frec de parts no íntimes (espatlles, mans, cintura, 
etc.) o íntimes del cos (cul / natges, vulva, penis, pits, etc.) i pressió amb el 
cos cap a una altra persona, arraconaments o apropaments intimidadors, 
persecució (a peu o en mitjans de transport), exhibicionisme i masturbació 
pública.
—Registre audiovisual: presa de fotografies o gravació d’una persona o parts 
del seu cos sense el seu consentiment.

No s’ha de confondre amb un intent de flirteig. A la seducció o flirteig, qui pren la 
iniciativa procura que l’altra persona no se senti mai incòmoda, serà respectuós, 
hi ha una intenció positiva d’iniciar una conversa. 
Precisament el procés de seducció és un ritual lent de senyals subtils, que 
van augmentant a mesura que hi ha resposta positiva en senyal d’acceptació 
per part de la persona seduïda. Si no hi ha aquesta resposta i els intents de 
flirteig persisteixen i 
arriben a molestar, 
també es converteix 
en un assetjament.

2. QUÈ POTS FER SI ESTÀS PATINT 
ASSETJAMENT SEXUAL AL CARRER 
O EN ESPAIS PÚBLICS?                                         
No hi ha una única i/o millor manera de contestar un assetjador que serveixi 
per a qualsevol circumstància. La decisió la prens tu, i la teva seguretat és 
el que preval.

3. QUI POT DENUNCIAR-HO I ON?
La persona afectada o, en funció de la víctima, els pares, tutors legals o 
l’autoritat competent que en tingui coneixement pot denunciar a Mossos o 
Policia. 

4. QUI POT ACTUAR DE L’ENTORN I COM?
Si veus que algú pateix assetjament, diguis alguna cosa. Ajudarà a que 
la víctima se senti acompanyada, a que l’agressor sàpiga que la seva 
conducta està malament i a mostrar com de negativa que és aquesta 
pràctica. 
RECORDA: actua només si el teu entorn és segur i fes-ho de manera res-
pectuosa.
Si veus que la víctima no fa res, és probable que estigui atemorida o en 
shock. Pots acompanyar-la a denunciar. El teu testimoni és molt valuós.

Observatorio contra el 
acoso callejero. Chile.


