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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 de Sant Joan les 
Fonts 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 El Soroll 
de Sant Joan les Fonts.  
 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com  

 
 
Què li preguntaries al patriarcat? 
 
Per què homes i dones cobren diferent per la mateixa feina?. Per què les dones 
dediquem més temps a les tasques de la cura?. Per què no compartim les feines 
de casa? Per què no les podem fer colze a colze, de manera conjunta?. Per què 
si sóc una dona jove tinc més dificultats per trobar feina?. Per què pensen que 
em quedaré embarassada o què faltaré a la feina per cuidar els fills i les filles 
quan es trobin malament?. Per què em tanques a casa i em separes de les 
meves amigues?. Per què hi ha més dones al mercat, a la farmàcia, a la porta 
de l’escola i fent tràmits a l’Ajuntament i més homes a la plaça i al banc del bar?. 
Per què si una dona ocupa un lloc de responsabilitat a la feina, i treballa amb 
homes més grans, aquests la tracten amb paternalisme? . 
 
Per què subestimes el què pensem les dones i els nostres sabers?. Per què 
l’opinió de les dones no compta per segons quines coses?. Per què el meu fill, 
que encara és petit, ja ha après que els homes són superiors a les dones?. Quan 
tingui fills i filles, voldré que tinguin les mateixes condicions i oportunitats. 
Patriarcat, m’escoltes?.  
 
Per què la publicitat representa les dones com a objectes?. Les representa com 
a objectes? Ni m’he adonat. Per què les xarxes socials van plenes d’acudits 
masclistes?. Per què lesbianes i gais tenen més probabilitats de rebre mirades, 
insults o agressions físiques si mostren els seus sentiments en públic?. Si, són 
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gais, i? No tenen els mateixos drets? Per què no consideres que hi ha moltes 
formes de família? Per exemple dues mares, dos pares, un pare, una mare, 
família d’acollida o una família on hi conviuen també tiets i tietes, avis i àvies... 
És què no són també famílies?.  
 
Per què els homes no poden mostrar vulnerabilitat en públic?. Per què han de 
ser sempre forts? Què dius, què els homes també patim desigualtats pel 
patriarcat?. Per què sembla que parlar de gènere és parlar només de dones?. 
Per què els homes no se senten tan interpel·lats pel patriarcat i no et volen fer 
preguntes?. Per què també hi ha dones que no et veuen?. Per què una dona 
pensa que no té res a dir si no està casada?. Per què la gent pensa que ets cosa 
del passat?. Per què sembla que a Catalunya no hi masclisme ni LGTBI-fòbia?. 
Per què sembla que a Sant Joan les Fonts, no hi ha masclisme ni LGTBI-fòbia?. 
Patriarcat, com t’ho has fet per fer-te invisible?. Com puc fer preguntes al 
Patriarcat si encara no parlo bé català o castellà?. Les puc fer en el meu idioma?.  
 
Quan passarem de la igualtat formal a la igualtat real?. Com podem educar en 
igualtat, llibertat i diversitat?. Quin paper tenen les escoles? Per què tot el que 
està fora de la norma, et fa por o desconfiança? 
 
Aquestes són les preguntes que el veïns i les veïnes de Sant Joan les Fonts li 
fan al Patriarcat. El dia 10 de novembre, en el marc de la campanya “Retalla les 
violències, enganxa les cures”, vam recórrer els carrers de Sant Joan les Fonts, 
convidant la gent a compartir la seva opinió sobre les desigualtats i les violències 
de gènere. Vam conversar amb les persones que compraven i venien a mercat, 
les que prenien el sol a la plaça o al banc del bar, les que anaven a la farmàcia i 
altres comerços, a l’Ajuntament, a la fleca de La Canya i les que recollien els 
nens i les nenes a l’escola.  
 
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 poble 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.  
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