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“Olot, què li preguntaries al patriarcat?”, forma part de la campanya “Retalla les violències, 
enganxa les cures”. A casa vau rebre un tríptic i un quadern de jocs, que us convidava a 
participar-hi. És una campanya de prevenció de violències masclistes i LGTBI-fòbiques que des 
d’Olot estem desenvolupant de manera conjunta amb altres 12 municipis de la Garrotxa. La 
campanya està impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa, dissenyada i facilitada per Lo Relacional. Aquest article forma part de la revista local 
d’Olot, La comarca.  
 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com  
 
Olot, què li preguntaries al patriarcat? 
 
Quan començarem a incorporar una educació igualitària des de 0 a 3 anys?. Per 
què des de les institucions educatives o sanitàries, si passa alguna cosa als fills 
o les filles, sempre es truca a la mare i no al pare?. Per què les nenes no 
s’apunten a robòtica, informàtica o tecnologia, què estem fent malament les 
persones adultes?. Per què encara hi ha joguines i campanyes de Nadal sexistes 
i amb rols de gènere tan diferenciats?. Per què a les escoles no fem projectes 
de coeducació als patis?. Per què estem negat a la mainada altres tipus de 
propostes que podrien gaudir tant els nens com les nenes?. Per què l’espai públic 
s’acapara per grups de noi joves que l’ocupen intensivament?. Per què les noies 
joves s’han d’anar amb la seva pilota sota el braç a un altre lloc, sense poder 
jugar en aquests espais públics?.  
 
Per què per ser una dona lesbiana he de rebre insults pel carrer?. Per què la 
gent no mira igual a totes les persones, sense importar si són homes, dones, 
bisexuals, gais o lesbianes?. Per què es veu a tot arreu que hi ha desigualtats 
entre les persones heterosexuals i les que no ho són?. Per què la lletra “L” del 
col·lectiu LGTBI, ha de lluitar més, per ser lesbiana i per ser dona?. Per què les 
dones lesbianes estem invisibilitzades tant a dins com a fora del col·lectiu?. Per 
què hem d’estar constantment alerta?. Per què sembla que molestem?. Per què 
vaig tenir un amic de petita, que es va suïcidar per ser gai?. Per què no es 
considera natural l’homosexualitat, quan el que no és natural és que es discrimini 
a una persona per la seva sexualitat?. 
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Per què els homes (fins i tot quan són del rollito) encara fan i riuen dels acudits 
masclistes?. Per què sempre penso que estic boja i em diuen que el problema el 
tinc jo al cap, quan són desigualtats que em trobo a tot arreu?. Per què la 
sexualitat és tant traumàtica?. Per què he de performar una certa feminitat per 
ser respectada, per no amenaçar massa, i no puc actuar amb naturalitat?.  
 
Per què com a home, es considera que he de ser fort, i s’entén com a fort, que 
he de ser independent, en comptes de ser fort utilitzant els recursos que tinc al 
voltant per ser més feliç?. Per què és tant difícil no reproduir els rols de la 
masculinitat hegemònica en el quotidià, fins i tot quan ets conscient i ho tens clar 
a nivell discursiu?. Per què una cosa que crea tanta infelicitat, en els homes 
també, pot durar tant?.  
 
 
Per què li he de dir al meu home el que ha de fer, per compartir les tasques 
domèstiques?. Per què homes i dones cobren diferent per la mateixa feina?. Per 
què els millors llocs de treball són ocupats per homes?. Per què quan una dona 
destaca en la seva feina, alguns homes se senten ofesos en comptes d’alegrar-
se?. Per què alguns homes consideren que t’han d’ensenyar com fer les coses, 
fins i tot quan tu tens més coneixement específic sobre el tema?. Per què un 
home se sent superior a una dona?. Per què els sectors més feminitzats són els 
més precaritzats, fins i tot ara que veiem que són essencials, perquè són els que 
estan donat resposta a la pandèmia?. Com podem fer per igualar les condicions 
laborals dels homes i les dones?.  
 
Per què els homes són més lluïres que les dones i les dones no podem fer tot el 
que vulguem?. Realment homes, us sentiu còmodes veient tantes desigualtats i 
veient que les dones hem de lluitar el doble per arribar a la mateixa posició que 
vosaltres?. Per què les dones hem de demostrar el que per als homes ve per 
descomptat?. ? Per què aquí a Olot, com a dones negres no es tracten igual que 
a les dones blanques?. 
 
Per què fem veure que tenim integrada la igualtat de gènere quan no la tenim?. 
Per què hi ha homes a les institucions polítiques o mèdiques, que parlen en 
femení i masculí plural només per quedar bé, com si fos una moda, però quan 
es deixen anar només parlen en masculí plural com a genèric?. Com podem 
repensar-nos una mica tots i totes?. Patriarcat, com et podem desaprendre?. Per 
què no sé què preguntar-li al patriarcat?. Per què algunes persones s’avorreixen 
o pensen que ja està tot dit en relació a la igualtat de gènere, quan encara hi ha 
tant per fer?. Compreneu realment què és el feminisme?. Per què no sortim, 
tothom, a reivindicar la igualtat?. Com podem abordar les violències de gènere 
des d’una perspectiva comunitària i de proximitat?.  Enteneu que la societat està 
formada per homes, dones i per moltes més persones?. Fa poc que acabo 
d’arribar a la Garrotxa, on puc trobar grups feministes per acabar amb tu, 
patriarcat?  
 
Aquestes són les preguntes que el veïns i les veïnes d’Olot li fan al patriarcat. El 
dia 9 de novembre, en el marc de la campanya “Retalla les violències, enganxa 
les cures”, vam recórrer el mercat del dilluns, convidant la gent a compartir la 
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seva opinió sobre les desigualtats i les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. 
Vam conversar entre fruites i verdures al Firal, i entre robes i complements al 
Firalet, recollint preguntes, comentaris, dubtes i propostes per erradicar les 
violències de gènere.  
 
Preguntar és una forma de pensar i qüestionar el que donem per normal i natural. 
Preguntar és reflexionar sobre quin tipus de persones i de ciutat volem ser. 
Preguntar és participar. I Participar és una forma de prevenir les violències de 
gènere i de cuidar-nos. Per això, volem donar les gràcies a totes les persones 
que vau compartir les vostres opinions. Amb les vostres preguntes i reflexions, 
estem més a prop de retallar les violències i enganxar-nos a les cures, i d’avançar 
cap una Garrotxa sense violències.  
 
 
Desiré Rodrigo García / Lo Relacional  
www.lorelacional.org 
 


