
Recursos d'atenció integral a les supervivents de violència de gènere i els seus fills i filles 

NO ESTÀS SOLA 

QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

La violència de gènere és un problema estructural i polític que afecta totes les dones 

de les diferents societats del món sense distinció d’edat, posició econòmica, grup ètnic o 

religió. 

Es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra societat. Es 

tracta d’una violència que es dirigeix cap a les dones pel fet de ser-ho, perquè els seus 

agressors consideren que no tenen els drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de 

decisió. És un fenomen que reflecteix les relacions històriques en les quals els homes 

exerceixen el poder sobre les dones. 

Quan parlem de violència de gènere, tal com la recull la normativa i la diferent legislació 

autonòmica, nacional i internacional, no parlem d’un tipus, sinó de molts:

1. Violència física: qualsevol conducta que, directament o indirectament, estiga dirigida a ocasionar

dany o patiment físic sobre la dona, que li puga produir lesions o qualsevol altre maltractament que 

atempte contra la integritat física de la dona, amb el resultat o risc de lesió o mort.

2. Violència psicològica: qualsevol conducta que atempta contra la integritat psíquica i emocional 

de la dona, per mitjà d’amenaces, insults, humiliacions, coaccions, menyspreu del valor personal o 

dignitat, exigència d’obediència, aïllament social, culpabilització i privació de llibertat.

3. Violència sexual: qualsevol dels actes de naturalesa sexual forçats per l’agressor, o consentits per
abús d’una situació de prevalença o de poder per part de l’agressor sobre la víctima, o no consentida
per aquesta, amb independència que aquell tinga o no una relació conjugal, de parella afectiva, de 
parentiu o laboral amb la víctima.

4. Violència econòmica: qualsevol limitació, privació no justificada legalment o discriminació en 

la disposició dels seus béns, recursos patrimonials o drets econòmics, compresos en l’àmbit de la 

convivència de la parella o en els casos de ruptura de la relació.

5. Violència vicària: l’agressor utilitza els fills i filles com a instrument per a fer mal a la mare o 

l’exparella. Es tracta d’ una violència per a exercir pressió cap a la dona i mantenir el poder sobre 

ella.

6. Altres violències: La mutilació genital femenina i el tràfic de dones i xiquetes.



En la nostra cultura, les dones encara patim moltes violències que costen d’identificar, són més 

subtils i formen part del nostre dia a dia.

En aquesta escala es mostren una part d’aquests comportaments violents que van en augment i 

menyspreen i denigren les dones des del punt de vista psicòlogic i físic. Són indicadors i signes de 

violència de gènere.

Et veus en aquestes situacions amb la teua parella?

-T'espenta, et pega oforça a tenir relacions sexuals

-T'insulta, amenaça...

-Et trenca coses de valor 

-T'ignora i/o mostra fredor emocional 

-Controla les xarxes socials, diners o roba 

-Controla i/o prohibeix les teues amistats 

-Et desqualifica o et ridiculitza 

-Té gelosia o et fa sentir culpable 

-Et fa xantatge 

-Et fa bromes que et fereixen 

RECURSOS MUNICIPALS per a l'atenció integral DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Si pateixes alguna d'aquestes violències, no estàs sola.

Al municipi d'Alcoi hi ha una xarxa de recursos que et poden ajudar:

UFAM

Unitat de Família i Dona (Policia Nacional)

Telèfon: 96 652 64 58

Adreça electrònica: alcoy.ufam@policia.es

C/ Perú, 10, Alcoi



Funció: Informar i protegir les víctimes de la violència de gènere, domèstica i sexual. 
Controlar i comprovar el compliment de les mesures judicials de protecció. 

UVID (Policia Local) 

Telèfon: 96 553 71 45 

Extensions: 1473 i 1477

Adreça electrònica:

policia@alcoi.org

C/ Casablanca, 5, Alcoi

Funció: Informar i protegir les víctimes de violència de gènere, domèstica i menors.

Controlar i comprovar el compliment de les mesures judicials de protecció.

ATENCIÓ SANITÀRIA 

Hospital Verge dels Lliris (Polígon Caramanxel)

Telèfon: 96 553 74 00 Urgències: 96 652 88 10

Centres de Salut:

La Fàbrica: 96 593 77 50, 96 593 77 27

La Bassa: 96 652 87 50, 96 652 87 50

Plaça de Dins: 96 65 277 50, 96 652 77 50

Unitat d'Igualtat

Serveis Socials

Funció: Informació, assessorament, tramitació de la Teleassistència 

Oficina d'Atenció ala Víctima (OAVD)



Telèfons de contacte:

96 553 39 35 Lletrada

96 553 39 45 Psicòloga

Adreça electrònica:

victimes_alcoi@gva.es

Plaça Mare de Déu, 2, Seu Judicial, Alcoi

Funció: Assistència informativa, psicològica,i jurídica

Centre Dona

(CM24H)

Telèfon: 016

90 058 08 88

Adreça electrònica:

cm_elda@gva.es

Av. Libertad, 19, Elda (Casa Colorà)

Funció: Assistència psicològica, social, jurídica i econòmica

ACOVIFA 

Telèfon: 96 551 60 24

Telèfon mòbil: 638 89 16 72

Adreça electrònica:

acovifa@acovifa.com

Pàgina web: http://acovifa.com C/ La Sardina, 13-3r, Alcoi

Funció: Assistència psicològica, social i jurídica

unitat d'igualtat

ajuntament d'alcoi
C/ Sant Doménec, 5 (03801 Alcoi) 



horari: 

De dilluns a divendres: 9.00 h-14.00 h 

telèfon 

96 553 71 00

Extensió Agent Igualtat: 2629

Extensió Tècniques en Promoció d'Igualtat de Gènere: 2635, 2636

xarxes socials 

Facebook:Igualdad. Ayuntamiento de Alcoy 

Instagram: igualtat_alcoi 


