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RETALLA LES VIOLÈNCIES,  
ENGANXA LES CURES 
 
 
 
F de fanzine i feminismes 

 
La tarda del 12 d’octubre les Preses celebrava l’últim dia de la Gala 2020, les seves 
festes majors. El pavelló s’omplia d’infants i de les seves famílies que ballaven i 
cantaven al ritme de Dàmaris Gelabert. Algunes criatures van veure que al costat de la 
pista central hi havia unes banderoles de colors amb una fletxa que indicava: “igualtat 
de gènere”. Amb curiositat van travessar les banderoles i van arribar a l’espai F.  
 
F, de fanzine i feminismes. Un taller de fanzine en el marc de la campanya “Retalla les 
violències, enganxa les cures”, una campanya de prevenció de les violències masclistes 
i  LGTBI-fòbiques.  
 
“Però, què és un fanzine?” ens preguntaven molts dels nens, nenes i les seves famílies 
quan s’apropaven a les taules. Un fanzine pot ser moltes coses, però bàsicament és una 
publicació autoeditada, és a dir, que hem fet nosaltres mateix*s, amb materials que 
tenim a l’abast i on podem escriure, dibuixar, fer collages sobre qualsevol tema que ens 
importi i que vulguem compartir. La història dels fanzines està molt lligada a l’art i a les 
contracultures, grups d’avantguarda com dadà o el surrealisme, col·lectius feministes, 
LGTBIQ+, antiracistes... utilitzen el fanzine com una eina d’expressió i d’activisme.  
 
En el nostre cas, la F de fanzine, està vinculada als feminismes. També hi ha moltes 
formes d’entendre el feminisme, per això parlem de feminismes en plural. En el marc de 
la campanya entenem el feminisme com una eina que ens permet analitzar les 
desigualtats per raó de sexe, gènere i/o sexualitat i fer propostes per transformar-les. 
Com que el nostre sistema social és masclista i cisheteronormatiu hi ha una sèrie de 
persones que tenen més probabilitats de viure situacions de desigualtat, 
discriminacions, exclusions i violències. Qui són aquestes persones? Doncs les nenes, 
noies i dones, les persones que no s’ajusten als models de feminitat i masculinitat 
dominants, les lesbianes, gais, bisexuals, asexuals, les persones trans* o les persones 
intersexuals. És a dir, qualsevol persona que qüestioni les formes de ser, estimar i 
d’expressar-se del sistema de gènere cisheteropatriarcal. Tot això pot semblar molt 
abstracte, però té conseqüències directes per la vida de moltes persones, també dels 
veïns i les veïnes de Les Preses.  
 
De fet, mentre acoloríem dibuixos, enganxàvem gomets i paperets de colors... vam tenir 
converses molt interessants. Vam parlar de que a casa col·laboraven parant taula i 
arreglant les mantes del sofà, que cada persona pot estimar qui vulgui, que hi ha nens 
que tenen vulva i nenes que tenen penis, que a l’escola hi ha nens que no deixin jugar 
les nenes a futbol i que ho consideren una injustícia o que nens i nenes es poden pintar 
les ungles de qualsevol color si els hi agrada, que cuidar-se és fer tot allò que t’agradi 
sense importar si és de nen o de nena, perquè les coses no tenen gènere.  
 
La creació del fanzine va permetre que les criatures poguessin expressar les seves 
opinions sobre el cos, sobre les formes d’estimar i de relacionar-nos, les accions 
quotidianes que fem al llarg del dia i si el gènere ens limita o si al contrari ens ofereix 
alguns avantatges, fer propostes per cuidar-nos i relacionar-nos millor amb nosaltres 
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mateix*s, amb les nostres amistats, el planeta, els animals que també formen part de la 
nostra família i amb la gent del poble.  
 
Les famílies també participen del diàleg, també pinten i retallen mentre anem parlant de 
la importància de parlar d’aquests temes amb la canalla, de que estan contentes de que 
el programa de festes inclogui un taller com aquest, que estaria bé fer xerrades per a 
les famílies i sobretot que es treballés més la igualtat de gènere i la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere a les escoles.  

Des de Lo Relacional volem donar les gràcies a l*s infants i les famílies que vau 
participar i vau compartir les vostres vivències, somnis i desitjos. A l’Anna i la Maria, que 
ens van enviar un correu amb les reflexions que havien tingut a casa després del taller. 
A la comissió de festes per apostar per una programació que inclou la igualtat i la 
diversitat afectiva, sexual i de gènere com a festa i com a cultura i a l’Ajuntament de les 
Preses per participar i sumar-vos a la campanya.  

Les festes majors són una oportunitat per passar-ho bé i gaudir conjuntament, però 
també per fer poble, per reflexionar i fer propostes sobre quin tipus de persones, de 
relacions sexoafectives i veïnals volem impulsar, per retallar les violències i enganxar-
nos a les cures, per avançar cap a una Garrotxa sense violències, ni masclistes, ni 
LGTBI-fòbiques, ni de qualsevol tipus. Creiem que el taller i el fanzine que cada infant 
es va emportar a casa han permès aquest espai de reflexió, creació i esperem, de 
transformació, per petita que sigui.  

Desiré Rodrigo García / Lo Relacional  
www.lorelacional.org 
 
“Retalla les violències, enganxa les cures” és una campanya de prevenció de violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques que des de les Preses 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. 
Més informació sobre la campanya: www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com 
 
 


