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RETALLA LES VIOLÈNCIES,  
ENGANXA LES CURES 
 
 
 
Acció: Què li preguntaries al patriarcat? 
Localitat: Sales de Llierca 
 
 
“Sales de Llierca, 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 Sales de Llierca 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 de Sales de Llierca, “Del Borró al Llierca” 
 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com  
 
 

Què li preguntaries al patriarcat? 

 
Per què la primera pregunta quan veiem a una persona embarassada és: “què 
és nen o nena?”. Per què necessitem saber el sexe de les persones?. Per què 
hi ha joguines de nen i joguines de nena?. Per què hi ha roba per a homes i roba 
per a dones?. Per què hi ha professions d’homes i professions de dones?. Per 
què homes i dones cobren diferent per la mateixa feina?. Per què no hi ha moltes 
dones als Ajuntaments, al Parlament o al Congrés?. Per què les dones dediquen 
més temps a les tasques familiars i de cura?. Per què els homes no poden 
mostrar feblesa o vulnerabilitat en públic?. Per què els homes tenen més 
accidents de trànsit i conductes de risc?. Per què l’insult més utilitzat per als 
nens, nois i homes és “marica”?. Per què la paraula “marica” es considera un 
insult?. Per què sembla que parlar de gènere és parlar només de dones? Per 
què parlem de “Dia de la dona”, “Sopar de la dona”, i no de dones en plural, per 
incloure totes les diversitats de les dones? Per què la publicitat representa les 
dones com a objectes, en postures artificials i tirades pel terra?. Per què a les 
pel·lícules i sèries les dones només parlen amb altres dones per parlar d’homes?. 
Per què a les sèries les noies no són amigues d’altres noies mentre que els nois 
si són amics d’altres nois?. Per què les pel·lícules i sèries prioritzen una 
representació de la masculinitat estereotipada i no deixen espai per altres formes 
de masculinitat més relaxada? Per què les xarxes socials van plenes d’acudits 
masclistes i LGTBI-fòbics?. Per què les persones heterosexuals no han de donar 
explicacions de la seva sexualitat?. Per què lesbianes i gais tenen més 
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probabilitats de rebre mirades, insults o agressions físiques si mostren els seus 
sentiments en públic?. Per què es considera que les persones bisexuals són 
vicioses, estan confuses i que s’han de definir com heterosexuals o com a 
homosexuals?. Per què mantenim una forma d’amor (romàntic) que fa mal i 
genera violències? Per què no construïm noves formes d’amor basades en 
l’amor propi, l’auto-cura i la cura cap a les altres persones?. Per què dediquem 
tantes energies i esforços en fer dietes per encaixar en un model de bellesa irreal 
i no dediquem aquesta energia en estimar i gaudir el propi cos?. Per què el nostre 
sistema de gènere és binari? Què passa amb totes les persones que no encaixen 
en aquesta visió dicotòmica del cos, del gènere i de la sexualitat?. Com podem 
afavorir relacions sexo-afectives més igualitàries, satisfactòries i lliures?.  Com 
podem educar en igualtat, llibertat i diversitat?.  
 
A Sales de Llierca estem participant de la campanya “Retalla les violències, 
enganxa les cures”, una campanya de prevenció de les violències masclistes i 
LGTBI-fòbiques. En el marc de la campanya us convidem a pensar en el vostre 
dia a dia, per identificar de quina manera les vostres vivències estan 
condicionades pel gènere i/o la sexualitat. A casa, a la feina, a l’espai públic, a 
l’escola, als esports, als espais d’oci i cultura, als mitjans de comunicació... 
podem estar vivint una sèrie d’avantatges i privilegis o al contrari, una sèrie de 
malestar i limitacions en funció del gènere i l’orientació sexual amb els que ens 
identifiquem. Us convidem a pensar-les i a qüestionar-les.  
 
Són moltes les preguntes que li podem fer al patriarcat: com a persones, com a 
poble i com a societat. Preguntar és una forma de pensar i de qüestionar el que 
donem per normal i natural. Preguntar és una forma de reflexionar sobre quin 
tipus de persones i de poble volem ser. Preguntar ja és una forma de prevenir 
les violències de gènere i de cuidar-nos. A Sales de Llierca, tenim l’oportunitat 
de retallar les violències i enganxar-nos a les cures per avançar cap a una 
Garrotxa sense violències.  
 
I tu, des de Sales de Llierca, què li preguntaries al patriarcat? 
 
 
Desiré Rodrigo García / Lo Relacional  
www.lorelacional.org 
 
 


