
COM POSAR UNA DENÚNCIA

3 situacions que has de denunciar

Què és una denúncia?
Una denúncia és un document  
que explica el delicte que has viscut.

Què és un delicte?
Un delicte 
és una manera de comportar-se 
que fa mal i ofèn altres persones.

Com denunciar?
Anar a una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra 
i explicar el que ha passat.

Situació 1: Delicte

Situació 2: Discriminació

Situació 3: Delicte d’odi

Quan ets víctima 
d’una acció 
que et perjudica.

Quan no et deixen 
exercir els teus drets 
per com ets 
(la teva ètnia, religió, sexe...).

Quan et falten al respecte 
per com ets.

— Quan et roben.

— Quan et peguen.

— Quan no et tracten bé.

— Quan no et deixen apuntar-te 
a fer una activitat en un centre cívic 
o una escola del barri.

— Quan no et deixen entrar 
en una discoteca. 

— Quan t’obliguen a anar acompanyat
al gimnàs i ja tens més de 18 anys.

— La teva orientació sexual.

— Les teves creences.

— El teu físic.



T’ha passat?

Si vius qualsevol 
d’aquestes 3 situacions,  
busca ajuda.

— Pots denunciar
    el que t’ha passat.

— Pots demanar ajuda 
a algú de la teva confiança, 
com un familiar o un professional. 

      Com t’han d’atendre 
      quan denuncies?

Quan denuncies, 
tens dret a demanar: 

— Que t’acompanyi 
una persona de suport 
que et serveixi de guia 
i que t’ajudi a posar la denúncia.

— Un espai tranquil.

— Que et parlin a poc a poc 
i amb paraules 
que puguis entendre.

— Que et mirin mentre parles.

— Que no et tractin de manera infantil.

— Que t’escoltin 
i et donin temps per respondre.

Davant d’un delicte 
has de demanar ajuda, 
el que ha passat 
no és culpa teva!

que no te gustan por internet.

Cuando tu pareja te m altrata.

Cuando te obligan 
a hacer cosas que no quieres.

Cuando una persona 

hace algo que es ilegal.

Tus creencias: Por ejemplo: eres musulm án.

Tener discapacidad.

O por otras razones.

Tu orientación sexual: Por ejemplo: eres lesbiana.

Cuando te faltan 

al respeto por cómo eres.
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 Vull denunciar.  
 Com ho faig?

— Poden ajudar-te al teu centre, 
la teva associació o Dincat. 

— Pots contactar amb la 
    Unitat d’Atenció a Víctimes 

amb Discapacitat Intel·lectual 
(UAVDI). 


