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Aquest és el quadern de jocs de la campanya  
”Retalla les violències, enganxa les cures”.  
És una campanya de prevenció de les violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques  
que estem desenvolupant a la Garrotxa.  

Jugar és una forma de participar en la campanya.  

Al quadern trobaràs alguns jocs: una sopa de lletres amb persones i 
col·lectius que defensen la igualtat de drets de les dones i les 
persones LGTBI+, uns mots encreuats amb paraules importants 
per pensar la igualtat sexual i de gènere, un joc per identificar les 
diferents formes i manifestacions de les violències de gènere, un 
altre joc sobre quin tipus de relacions sexoafectives volem i un 
dibuix per acolorir i celebrar els cossos més enllà dels cànons de 
bellesa que ens limiten. 
  
Després de cada joc, trobaràs una proposta per continuar 
participant.  

Si vols anar una miqueta més lluny en el teu compromís per fer de la 
Garrotxa un espai d’igualtat, de relacions lliures i consentides, i de 
respecte a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, pots enviar 
comentaris, paraules i frases en format escrit, àudio, dibuix o 
collage. Participaràs en el blog i en el fanzine, (una revista 
col·lectiva), que farem entre els onze municipis de la Garrotxa que 
participem en la campanya.  

Vols jugar amb nosaltres? 

Enganxa’t a les cures.  
Participa!

A la Garrotxa ens cuidem  
per prevenir les violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques. 
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http://garrotxasenseviolencies.wordpress.com
http://garrotxasenseviolencies.wordpress.com


 referents 
d’igualtat 

Cerca el nom de persones  
que han contribuït des de la  
teoria, la política i l’activisme  
a la defensa dels drets de les  
dones i de persones LGTBI+  
d’arreu del món.  

✦ Angela Davis 
✦ Brigitte Vasallo 
✦ Catàrsia 
✦ Clara Campoamor 
✦ Chimamanda Ngozi  
✦ Elisa Coll 
✦ Judith Butler 
✦ Malala Yousafzai 
✦ Marielle Franco 
✦ Miquel Missé 
✦ Paco Vidarte 
✦ Simone de Beauvoir 
✦ Sindillar 
✦ Vandana Shiva

• Coneixes persones i/o col·lectius del teu municipi o de la Garrotxa que defensen els 

drets de les dones i de les persones LGTBI+?  

• Pots enviar el nom d’aquestes persones/col·lectius i explicar el perquè a: 

garrotxasenseviolencies@gmail.com o per WhatsApp al 661  71 7 293. Indica el nom del 

teu municipi.  

• Aquestes persones i col·lectius formaran part del fanzine col·lectiu i del blog de la 

campanya. 

PARTICIPA EN EL FANZINE DE LA CAMPANYA!
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qui és qui? 
★ Angela Davis 
Alabama, Estats Units, 1944. Política marxista, activista afroamericana i professora emèrita de Filosofia 
de la Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, Estats Units. Va ser membre de les Panteres Negres, en 
defensa dels drets de les persones afroamericanes. El seu treball creua el feminisme,  l’antiracisme i 
l’anticapitalisme.  

★ Brigitte Vasallo 
Barcelona, 1973. Escriptora i activista centrada en la islamofòbia, la interseccionalitat, el gènere i el 
racisme. Autora d’articles, relats, novel·les com PornoBurka (2013), i llibres com Pensamiento 
Monógamo: Terror Poliamoroso (2018). Participa en mitjans de comunicació com Catalunya Ràdio, 
eldiario.es o Periódico Diagonal. 

★ Catàrsia 
Barcelona, 2018. Col·lectiu de dones joves de procedència asiàtica de Barcelona. Són una associació 
antiracista, anticolonial, feminista i anticapitalista. 

★ Clara Campoamor 
Madrid, 1888 - Lausana, Suïssa, 1972. Advocada, escriptora i política activa durant el període de la 
Segona República Espanyola i defensora dels drets de les dones. Va crear la Unió Republicana 
Femenina i va ser una de les principals defensores del sufragi femení a l’Estat espanyol, que es va 
aconseguir al 1931. 

★ Chimamanda Ngozi Adichie 
Abba, Estat d’Enugu, Nigèria , 1977.  Una de les escriptores nigerianes de més ressò internacional.  
El seu treball gira entorn de la diàspora africana, el feminisme, la migració i la racialització. Entre les 
seves obres destaquem la novel·la Americanah (2014) i dos assajos breus titulats Tothom hauria de ser 
feminista (2016) i  Estimada Ijeawele: Manifest feminista en quinze consells (2017).  

★ Elisa Coll 
Tècnica d’igualtat, activista feminista, bisexual i viatgera. Autora del llibre Resistencia bisexual: Mapas 
para una disidencia habitable (pròximament) per visibilitzar la bisexualitat i combatre la bifòbia.  
Escriu al diari El Salto.  

★ Judith Butler 
Ohio, Estats Units, 1956. És professora “Maxine Elliot” del Departament de Literatura Comparada a la 
Universitat de Califòrnia, Berkeley; catedràtica “Hannah Arendt” i professora de Filosofia a  
The European Graduate School (EGS). Especialitzada en estudis de gènere, la seva obra també inclou 
reflexions en l’àmbit de l’ètica, la política i els drets humans. És considerada una de les intel·lectuals més 
influents del món. Alguns dels seus llibres més rellevants en el feminisme i la teoria queer 
contemporània són El gènere en disputa. Feminisme i la subversió de la identitat (1990)  
o Cossos que importen. El límit discursiu del sexe (1993).  



referents 
d’igualtat 

★ Malala Yousafzai 
Mingora, Pakistan, 1997. És una estudiant, activista i bloguera. Actualment, resideix al Regne Unit. Va ser 
la noia més jove que va rebre el Premi Nobel de la Pau, al 2014, per lluitar i defensar l’educació de les 
nenes i les dones. Ha creat la Fundació Malala, des d’on continua defensant els drets de les dones arreu 
del món. 

★ Marielle Franco 
Rio de Janeiro, Brasil, 1979-2018. Sociòloga, feminista, política i defensora dels drets humans i del 
moviment LGTBI. El 14 de març, Marielle i el seu conductor van ser ferits de mort en un presumpte 
assassinat. La seva mort va provocar protestes a diverses ciutats del Brasil.  

★ Miquel Missé 
Barcelona, 1986. Sociòleg i activista trans. Ha participat en diversos col·lectius de lluita trans i ha estat 
membre actiu de la Xarxa Internacional per la Despatologització Trans, així com dinamitzador de la 
campanya internacional “Stop Trans Pathologization”, el 2012. Ha contribuït a la incorporació de la 
perspectiva de gènere, de diversitat afectiva, sexual i de gènere i a la defensa dels drets de les 
persones LGTBI en l’àmbit de la cultura i de les polítiques públiques. 

★ Paco Vidarte 
Sevilla, 1970 - Madrid, 2008. Filòsof, escriptor i activista LGTBI. Va ser professor titular del Departament 
de Filosofia de la Facultat de Filosofia de la UNED. Va contribuir a la incorporació de la teoria queer a 
l’Estat espanyol, impartint cursos i seminaris, escrivint llibres i articles i fent traduccions. Alguns dels 
seus llibres són: Homografies (1999), Teoria Queer (2005) o Ética marica (2007).  

★ Simone de Beauvoir 
París, França, 1908-1986. Novel·lista, filòsofa existencialista, professora i defensora dels drets humans. 
Fou precursora del feminisme, tal com el coneixem avui dia. La seva obra El segon sexe es considera 
una de les més importants del feminisme occidental, ja que situa el gènere com una construcció social i 
cultural.  

★ Sindillar 
Barcelona, 2011. Primer sindicat independent de treballadores de la llar i de les cures creat a Barcelona. 
És un sindicat independent, amb perspectiva de gènere i interseccional, entre el gènere, la classe 
social i la migració. 

★ Vandana Shiva 
Uttarakhand, Índia, 1952. És física, filòsofa, escriptora i ecologista. El seu treball combina l’impuls de 
l’agricultura ecològica, el manteniment de la biodiversitat i accions per fomentar el desenvolupament de 
les dones des d’una perspectiva ecofeminista. L’any 1981 va fundar la Research Foundation for Science, 
Technology and Natural Resource Policy, per realitzar projectes ecològics i socials en col·laboració 
amb el món local i els moviments socials indis. Ha rebut diferents premis, com el Right Livelihood (1993), 
conegut com el Premi Nobel de la Pau alternatiu. El 2010 va ser guardonada amb el Sydney Peace Prize 
pel seu compromís amb la justícia social. 



les paraules 
importen 

• Quines altres paraules creus que són importants per aconseguir la igualtat de drets 

entre els homes i les dones, i entre les persones LGTBI+?  

• Pots enviar les paraules i explicar el perquè a: garrotxasenseviolencies@gmail.com  

o per WhatsApp al 661  71 7 293. Indica el nom del teu municipi.  

• Aquestes paraules formaran part del fanzine col·lectiu i del blog de la campanya. 

PARTICIPA EN EL FANZINE DE LA CAMPANYA!
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1 

Règim social, polític, cultural i econòmic 
que imposa l’heterosexualitat com a única 
forma de sexualitat i parentiu normal, 
natural i acceptable.  

2 

Odi, rebuig, hostilitat, por irracional, 
prejudicis i discriminacions contra les 
persones LGTBI (lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersex). Per tenir una mirada 
més específica de les diferents formes de 
violències parlem de  
LGTBI-fòbies.  

3 

Moviment teòric i polític que treballa per 
aconseguir la igualtat de drets i 
d’oportunitats en tots els àmbits de la 
vida. S’analitza la realitat i es fan 
propostes perquè el sexe, el gènere o la 
sexualitat de les persones no siguin motiu 
de discriminacions, desigualtats i/o 
violències.  

4 

Persona que se sent còmoda i s’identifica 
amb el gènere que se li va assignar al 
néixer.  La persona que no se sent 
còmoda amb el gènere que se li va 
assignar al néixer és una persona 
transsexual, transgènere o trans (hi ha 
moltes formes de viure la transsexualitat).  

5 

Odi, rebuig, hostilitat, por irracional, 
prejudicis i discriminacions contra les 
persones grasses. Afecta especialment 
les dones de totes les edats. A la nostra 
societat hi ha uns cànons de bellesa i de 
culte al cos que ens fan pensar que les 
persones grasses no són atractives, 
desitjables o que estan malaltes. Això són 
formes de gordofòbia. 

6 

Sistema d’organització i de distribució de 
poder desigual, que justifica la dominació 
dels homes i de la masculinitat. 

7 

Violències masclistes que es donen en 
entorns digitals, utilitzant les noves 
tecnologies com a mitjà per exercir 
control, assetjaments, imposició de rols o 
models de bellesa, especialment vers les 
dones i les persones amb expressions i 
identitats de gènere i/o orientacions 
sexuals no normatives. 

8 

Reconeixement, comprensió, unió i 
suport mutu, plural i col·lectiu entre dones. 

9 

Mètode educatiu basat en la igualtat i la 
llibertat, que desenvolupa una educació 
sense estereotips i rols de gènere i que 
dona suport a l’alumnat, les famílies i el 
personal docent amb expressions, 
identitats i preferències sexuals no 
normatives. 

10 

Dona que sent atracció física, amorosa    
i/o afectiva per altres dones.

Un glossari  
per pensar  
la igualtat sexual  
i de gènere.



 sense 
violències 
Quan parlem de violència de gènere, la 
majoria de vegades pensem en assassinats o 
en violacions contra les dones. Aquestes són 
les formes de violència més visibles. Però per 
arribar a aquest extrem, abans s’han hagut de 
donar moltes altres formes de violències.   

El nostre sistema de gènere és en si mateix 
una forma de violència.  
Produeix discriminacions, desigualtats i 
violències vers les dones i les persones 
LGTBI+ i imposa uns estereotips i uns rols de 
gènere que ens limiten a totes les persones.   

Desvalorar, humiliar, manipular emocionalment,  
aïllar, controlar, assetjar, amenaçar,  
cridar, insultar, agredir físicament, abusar 
i explotar sexualment, violar. 

Bromes sexistes i LGTBI-fòbiques, llenguatge no 
inclusiu, cosificació del cos de les dones, publicitat 
sexista, cànons de bellesa irreals, invisibilització de 
les dones i de les persones amb expressions, 
identitats i sexualitats no normatives... 

Aquesta és la piràmide de les violències  
de gènere.  
On situaries cada tipus de violència?

Socialització de gènere: nen/nena, joguines 
sexistes, divisió sexual del treball, amor romàntic,  
feminització de la pobresa, discriminació salarial, 
sostre de vidre, negació de la diversitat sexual i de 
gènere, del masclisme i la LGTBI-fòbia… 

Assasinats de dones i de persones LGTBI+.  

• Les desigualtats de gènere afecten totes les persones. En funció del sexe, gènere i/o 

sexualitat amb què ens identifiquem, hem pogut viure experiències de: 

• Malestar, limitació, desavantatge i opressió. 

• Avantatge i privilegi. 

• Apoderament individual i col·lectiu.  

• Vols compartir la teva experiència? Envia un petit escrit, àudio, dibuix o collage a: 

garrotxasenseviolencies@gmail.com o per WhatsApp al 661  71 7 293.  Indica el nom del 

teu municipi.  

• Aquestes experiències formaran part del fanzine col·lectiu i del blog de la campanya. 

PARTICIPA EN EL FANZINE DE LA CAMPANYA!
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Humiliar - (auto)coneixement - culpabilitzar - respecte 
diàleg - plaer - control - suport mutu - xantatge emocional 
encoratjar - límits - (auto)cura - escolta activa - col·laboració  
empatia - assertivitat - negociació - alegria - consentiment 
llibertat - abús - repartiment de tasques igualitari  
temps propi - invisibilitzar - desvalorar

Enganxa’t a unes 
relacions lliures i amb 
plaer. 

Ressalta amb colors les actituds, 
els valors i els comportaments que 
vols per a les teves relacions. 

a la 
Garrotxa 
ens cuidem 

• Utilitza algunes de les paraules que has escollit per continuar aquesta frase: 

“A (posa aquí el nom del teu municipi) ens cuidem…” 
• Envia la teva frase a: garrotxasenseviolencies@gmail.com  

o per WhatsApp al 661  71 7 293. 

• Aquestes frases formaran part del fanzine col·lectiu i del blog de la campanya. 

PARTICIPA EN EL FANZINE DE LA CAMPANYA!
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cossos  
en positiu 
Celebra la diversitat corporal. 
Ves més enllà dels cànons de bellesa. 

• Envia una foto del dibuix acolorit o fes un altre dibuix mostrant que els cossos de les 

persones són diversos (grassos, prims, blancs, negres, alts, baixos, amb diferents 

capacitats funcionals...). Que tots els cossos són bonics i desitjables! Que han de 

tenir els mateixos drets i oportunitats!  

• Pots enviar els dibuixos a: garrotxasenseviolencies@gmail.com  

o per WhatsApp al 661  71 7 293. Indica el nom del teu municipi.  

• Els dibuixos formaran part del fanzine col·lectiu i del blog de la campanya. 

PARTICIPA EN EL FANZINE DE LA CAMPANYA!

Dona color a aquest dibuix. 
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• Fes una banderola de festa major!  
• Escriu una paraula, un missatge per 

fer de la Garrotxa un espai sense 
violències de gènere! També pots 
escriure el lema de la campanya 
“Retalla les violències,  
enganxa les cures” o  
#GarrotxaSenseViolències.   

• Comparteix i celebra! Enganxa la 
banderola a la teva porta, finestra o 
balcó!  

• Envia-la per WhatsApp a les teves 
amistats i familiars! Publica-la a les 
xarxes!  

PARTICIPA DE LA IGUALTAT! PARTICIPA EN EL FANZINE  
DE LA CAMPANYA

• Envia la banderola a 
garrotxasenseviolencies@gmail.com 
o per WhatsApp al 661 717 293. Indica 
el nom del teu municipi!  

• Participa en el blog i en el anzine  
col·lectiu de la campanya. 

Celebra la diversitat  
de formes de ser, 
estimar i expressar-se 
de la gent de la 
Garrotxa! 

enganxa’t 
a les cures 

Participa! 

solucions

1. Heteronorma 
2. Homofòbia 
3. Feminisme 
4. Cisgènere 
5. Gordofòbia 
6. Patriarcat 
7. Ciberviolències 
8. Sororitat 
9. Coeducació 
10. Lesbiana

referents d’igualtat les paraules importen sense violències
1. Socialització de gènere: nen/nena, joguines sexistes, divisió 

sexual del treball, amor romàntic,  feminització de la pobresa, 
discriminació salarial, sostre de vidre, negació de la diversitat 
de gènere i sexual, del masclisme i la LGTBI-fòbia. 

2. Bromes sexistes i LGTBI-fòbiques, llenguatge no inclusiu, 
cosificació del cos de les dones, publicitat sexista, cànons de 
bellesa irreals, invisibilització de les dones i de les persones 
amb expressions, identitats i sexualitats no normatives. 

3. Desvalorar, humiliar, manipular emocionalment, aïllar, controlar, 
assetjar, amenaçar, cridar, insultar, agredir físicament, abusar i 
explotar sexualment, violar. 

4. Assassinats de dones i de persones LGTBI+, només pel fet de 
ser-ho. 
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#Garrotxa 
Sense 
Violències


