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Per què violències masclistes 
i LGTBI-fòbiques?

A l’imaginari col·lectiu majoritari, quan parlem de 
violència de gènere pensem principalment en 
agressions físiques i feminicidis que es donen 
en l’àmbit de la parella o exparella en el marc 
d’unes relacions sexoafectives heterosexuals. 
Recentment també hem incorporat a aquest 
imaginari les agressions sexuals vers les dones 
que tenen lloc a l’espai públic o als espais d’oci 
nocturn. Aquests tipus de violència extrema són 
la punta d’un iceberg d’unes formes de violència 
més invisibilitzades i subtils que es fonamenten 
en el sistema sexe-gènere. 

En el marc de la campanya “Retalla les 
violències, enganxa les cures” volíem ampliar 
aquest imaginari de la violència de gènere 
per poder identificar les diferents formes, 

àmbits i persones en les quals es manifesten 
les desigualtats, discriminacions, exclusions i 
violències d’aquest sistema. Violències envers 
les nenes, noies, dones, però també envers 
lesbianes, gais, bisexuals, asexuals, trans*, 
persones amb expressions de gènere no 
binàries, intersexuals, homes que expressen 
masculinitats no normatives... Violències 
físiques, psicològiques, simbòliques, sexuals, 
lingüístiques o institucionals que també es 
donen a l’entorn laboral, al carrer, a les escoles, 
als centres de salut, als mitjans de comunicació 
o a les institucions públiques. 

L’arrel de les violències de gènere és el 
sistema sexe-gènere. Aquest sistema és una 
construcció de creences socials i culturalment 
determinades que classifica i organitza les 
persones a partir d’una lectura binària del cos, 
el gènere i la sexualitat, en una estructura 
de relacions dicotòmiques i jerarquitzades. 

“Retalla les violències, enganxa les cures” 
és una campanya de prevenció de les 
violències masclistes i LGTBI-fòbiques 
desenvolupada a 13 municipis de la 
comarca de la Garrotxa: 

Argelaguer, Beuda, 
les Preses, Maià de Montcal, 
Mieres, Olot, Sales de 
Llierca, Sant Feliu de 
Pallerols, Sant Ferriol, Sant 
Jaume de Llierca, Sant Joan 
les Fonts, la Vall de Bianya 
i la Vall d’en Bas.
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Segons aquest sistema existeixen dos tipus de 
persones (homes-dones) que s’identifiquen a 
partir d’una diferència sexual (mascle-femella), 
i s’estableix una correspondència entre aquests 
cossos i les identitats de gènere (cisgènere: 
mascle-home; femella-dona). A cada identitat 
de gènere se li atribueixen unes normes socials 
que designaran com s’ha de comportar, vestir, 
expressar, gestionar les emocions (home-
masculinitat, dona-feminitat) en un sistema 
de relacions patriarcals que dona més valor 
als homes i la masculinitat (masclisme). 
Aquest sistema també regula com s’ha de 
viure el desig i la sexualitat, pressuposant un 
desig heterosexual per a totes les persones 
(heteronorma). 

Com qualsevol sistema normatiu, el sistema 
sexe-gènere privilegia les persones que 
s’ajusten a la norma, i castiga, exclou i 
discrimina les persones que la qüestionen o 
transgredeixen. En aquest marc de relacions 
cisheteropatriarcals, les dones, les persones 
trans* i les persones amb sexualitats, cossos 
i expressions de gènere no normatives tenen 
més probabilitats de viure situacions de 
vulnerabilitat, de desigualtats i violències. 
Tot i així, si ho pensem bé, en aquest sistema 
que ens diu “què” i “com” hem de ser, fer i sentir, 
totes les persones veiem limitades les nostres 
possibilitats de créixer i desenvolupar-nos 
amb llibertat. 

Lluitar contra les violències de gènere, 
les masclistes i les LGTBI-fòbiques, és una 
responsabilitat compartida. La campanya 
“Retalla les violències, enganxa les cures” 
ha estat un exercici de corresponsabilitat 
i col·laboració entre institucions públiques, 
recursos tècnics i ciutadania (organitzada 
i individual) per rebutjar qualsevol forma de 
violència de gènere, afavorir unes relacions 
lliures i igualitàries basades en les cures, 
i celebrar la diversitat afectiva, sexual 
i de gènere. 

El fanzín com a expressió cultural, 
pedagògica i política

Aquest fanzín vol ser un espai per celebrar 
l’experiència viscuda, compartir els 
aprenentatges i obrir nous debats i propostes 
de prevenció de les violències de gènere. 

És la primera vegada que 13 municipis de la 
Garrotxa s’embarquen en l’aventura d’impulsar 
conjuntament una campanya de prevenció 
de les violències de gènere.  Desenvolupar 
un projecte des d’una lògica comunitària i 
col·laborativa sempre té la seva complexitat, 
però articular-lo al voltant d’una temàtica tan 
sensible com les violències de gènere, i en 
un context social, sanitari, econòmic i polític 
marcat per la Covid-19, ha requerit grans dosis 
de responsabilitat, compromís i generositat. Per 
això, aquest fanzín és un espai de celebració 
i d’agraïment envers les persones, entitats i 
institucions que, amb la seva participació, han 
fet possible la campanya. 

Ens agradaria que aquest fanzín, producte 
d’un coneixement generat col·lectivament, 
posés en circulació nous debats, ens ajudés 
a repensar críticament les nostres relacions 
amb les violències masclistes i LGTBI-fòbiques 
i impulsés noves accions comunitàries per 
construir col·lectivament la Garrotxa que volem, 
una Garrotxa sense violències, amb persones 
lliures i diverses que es relacionen des de la 
igualtat, el plaer, el consentiment i el respecte 
a la diversitat.
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El dia 10 d’octubre de 2020, Sant Feliu de Pallerols inaugurava 
les accions formatives de la campanya. La pluja, la mascareta 
i les altres mesures de seguretat sanitària no van impedir que 
unes 15 persones s’apropessin a la sala polivalent del municipi, 
tothom amb moltes ganes de fer el taller i de participar en els 
debats de la campanya. Es va crear un grup molt heterogeni de 
persones: dones i homes, grans, petites i joves, persones que 
viuen al poble fa molts anys, d’altres que hi acaben d’arribar i 
d’altres que hi van els caps de setmana i les vacances; algunes 
que ja tenien coneixements sobre aquesta temàtica i d’altres que 
van descobrir amb sorpresa el gran ventall de formes d’expressar 
i sentir el gènere, el cos, el desig i la identitat. Tota aquesta 
diversitat va enriquir molt el diàleg i els intercanvis. 

Potser vau veure el taller per la televisió de Sant Feliu, però… 
per si us ho vau perdre i voleu reviure alguns moments del 
taller o voleu saber-ne més, compartim algunes de les 
reflexions/creacions resultat del taller.

Retalla els 
estereotips, 
enganxa la 
diversitat

La revolució 
del gènere 
i els afectes

Sant Feliu 
de Pallerols

El desplegament de la 
campanya a Sant Feliu 
de Pallerols s’ha portat a 
terme conjuntament entre 
l’Ajuntament i el grup de 
dones del municipi. El grup 
de dones va escollir l’activitat 
que li semblava més adient 
pel context i s’ha implicat en 
la difusió dels materials i de 
l’activitat.
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Hem après 
a ser homes 
i dones

A casa hem après que els homes són 
agressius. — A la tele hem après que les 
dones sempre pateixen. — A la publicitat 
hem après que la bellesa física no té un 
quilo de greix. — Al carrer hem après que 
les dones caminem amb por a la nit. — A 
l’entorn laboral hem après que les dones 
no ocupen càrrecs de poder. — El que 
volem aprendre és a deslliurar-nos dels 
estereotips de gènere i a relacionar-nos 
des de la llibertat i la diversitat. —⁄—
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Jo et desitjo

Jo no et desitjo que tinguis menys 
oportunitats a la vida per la teva 
sexualitat, gènere o sexe. — Jo no et 
desitjo que l’educació t’empresoni. 
— Jo no et desitjo que sent adulta et 
diguin “nena”. — Jo no et desitjo uns 
convencionalismes que et limitin. — 

Jo et desitjo que siguis com vulguis 
i que això no et faci diferent. — Jo et 
desitjo que tinguis llibertat per estimar 
qui vulguis sense sentir discriminació. 
— Jo et desitjo que exploris sense por 
qui ets i qui vols ser. — Jo et desitjo que 
em coneguis sense classificar-me. — Jo 
desitjo que siguem lliures, respectades 
i felices. —⁄—
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Les im
atges estan extretes de “M

odelos con ciàtica”; 
visiten el seu com

pte de Tw
itter per qüestionar am

b 
ironia la representació de les dones a la publicitat: 
http

s://tw
itter.co

m
/M

C
iatica
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La revolució 
del gènere 
i els afectes 
als esports

Maià de 
Montcal

El 21 d’octubre de 2020 vam fer una visita al grup de joves que 
viu al mas Teixidor de Maià de Montcal. Proposem parlar del 
gènere i de les violències jugant a futbol. A terra tenim insults 
que hem anant recopilant d’altres tallers i experiències amb joves 
d’arreu de Catalunya. Són insults que fan referència a estereotips 
i desigualtats per raó de gènere, sexualitat, cos, cultura, religió 
o capacitats. Controlar la pilota sense trepitjar-los és difícil, com 
també són difícils les situacions d’exclusió i de discriminació que 
ens generen aquests insults. Dediquem una estona a parlar sobre 
aquestes paraules que fem servir per assenyalar, criminalitzar, 
patologitzar, invisibilitzar o excloure certes persones. Quines 
paraules hem sentit, hem dit o ens han dit, a què fan referència, a 
qui les hem dites i quins en són els efectes.

Continuem jugant als personatges. El joc ens presenta una sèrie 
d’esportistes, d’arreu del món i de diferents disciplines. Les seves 
trajectòries personals i professionals ens parlem del cos, la 
sexualitat, la identitat i l’expressió del gènere des de paràmetres 
de diversitat, qüestionant la lògica binària que classifica les 
persones en mascles i femelles, masculins i femenins, homes 
i dones, heterosexuals i homosexuals. També ens parlen de 
situacions de desigualtat i d’estratègies d’apoderament individual 
i/o col·lectiu per resistir-les i abordar-les.

Al cap i a la fi, estem parlant 
d’aspectes que apel·len 
directament a les nostres 
vivències i creences sobre el 
cos, el gènere, la sexualitat, 
la cultura, la religió, la natura, 
la medicina, la salut, 
la política, les relacions 
sexoafectives, la solidaritat, 
l’empatia o el respecte. 
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F de fanzín 
i feminismes

les Preses

La tarda del 12 d’octubre, les Preses celebrava l’últim dia de la 
Gala 2020, la festa major. El pavelló es va omplir d’infants i de 
les seves famílies que ballaven i cantaven al ritme de Dàmaris 
Gelabert. Abans i després del concert, algunes criatures van 
seguir el camí de les banderoles de colors que indicava: “cap 
a la igualtat de gènere”. Ja havien rebut a casa la informació 
per participar en el taller i van arribar a l’espai F amb moltes 
curiositats i preguntes. 

“Què és un fanzín?”, ens preguntaven molts dels nens, nenes i les 
seves famílies quan s’apropaven a les taules. Un fanzín pot ser 
moltes coses, però bàsicament és una publicació autoeditada, 
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 fanzins està molt lligada a l’art i a les 
contracultures, grups d’avantguarda com el moviment dadà o 
el surrealisme, col·lectius feministes, LGTBIQ+, antiracistes... 
utilitzen el fanzín com una eina d’expressió i d’activisme. 
 
El taller de fanzín va permetre que criatures i famílies 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, si el gènere ens limita o ens ofereix certs avantatges, 
fer propostes per cuidar-nos i relacionar-nos millor amb nosaltres 
mateixos/mateixes, amb les nostres amistats, el planeta, els 
animals que també formen part de la nostra família i amb la gent 
del poble.

Retalla 
unes festes 
patriarcals, 
enganxa 
unes 
festes amb 
perspectiva 
de gènere

Les festes majors són una 
oportunitat per passar-ho 
bé, però també per fer 
poble, reflexionar i fer 
propostes sobre quin 
tipus de persones, de 
relacions sexoafectives 
i veïnals volem impulsar. 
En aquest sentit, des de 
la comissió de festes i 
l’Ajuntament vam apostar 
per incloure el taller F de 
fanzín i feminismes en la 
programació cultural de 
les festes adreçada a 
les famílies.
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Què li preguntaries al patriarcat? és un dispositiu de participació 
ciutadana. A partir de dinàmiques molt senzilles, s’obre un espai 
per facilitar que el veïnat de cada població pugui expressar les 
seves opinions i preocupacions respecte a les violències de 
gènere. Preguntar és una forma de pensar i de qüestionar el que 
donem per normal i natural. Què li preguntaries al patriarcat? no 
dona respostes. Cada pregunta és una conversa que obre un 
espai per reflexionar sobre les nostres experiències, identificar 
vivències i emocions, i fer propostes per retallar les violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques i enganxar-nos a les cures. 

Què li preguntaries al patriarcat? s’ha tirat endavant a diversos 
municipis de la comarca mitjançant unes dinàmiques 
específiques per a cada context. 

Què li 
preguntaries 
al patriarcat?

Argelaguer, 
Beuda, 
la Vall de 
Bianya, 
la Vall d’en 
Bas, 
Olot, 
Sant Ferriol, 
Sant Joan 
les Fonts

Retalla el 
patriarcat, 
enganxa la 
igualtat

9.11.2020
Mercat del dilluns
Olot

A
 F

iral, entre fruites i verdures, i al F
iralet, entre roba i com

plem
ents, 

vam
 recollir preguntes, com

entaris, dubtes i propostes per erradicar 
les violències de gènere.

22 de 52Retalla les violències, enganxa les cures   Pràctiques
Fanzín



10.11.2020
Sant Joan les Fonts

V
am

 conversar am
b les persones que com

praven i venien a m
ercat, 

les que prenien el sol a la plaça o al banc del bar, les que anaven a la 
farm

àcia i altres com
erços, a l’A

juntam
ent, a la fleca de la C

anya i les 
que recollien els nens i les nenes a l’escola.
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De com van 
aparèixer 
unes bústies 
liles

Beuda

El dia 21 d’octubre de 2020, a Beuda van aparèixer unes bústies 
liles. Fins i tot, una marquesina s’havia despertat del mateix color, 
lila. El color lila no va emergir per casualitat, com tampoc ho van 
fer les bústies i la marquesina. Lila és el color que simbolitza i 
representa el feminisme, moviment social que lluita, promou i 
defensa la igualtat de gènere. A Beuda, les bústies liles han estat 
el símbol i el dispositiu per convidar el veïnat a participar en la 
campanya “Retalla les violències, enganxa les cures”.

Les bústies liles, situades estratègicament en els quatre punts 
d’entrades i sortides de Beuda, així com a l’Ajuntament, han 
funcionat com un element d’estranyament que va irrompre en “la 
normalitat”, que va modificar temporalment el paisatge quotidià 
per convidar el veïnat de Beuda a fer preguntes al patriarcat. 

Beuda, què li preguntaries al patriarcat? ha permès que alguns 
infants es preguntessin per primera vegada que és això del 
patriarcat i que en parlessin amb les seves famílies; que 
algunes persones s’interroguessin sobre les seves experiències 
laborals, familiars, sexoafectives, educatives, la gestió de les 
emocions o l’ús del llenguatge, per identificar de quina manera 
aquestes vivències estan condicionades pel cos, el gènere i/o 
la sexualitat; que la igualtat i la diversitat afectiva, sexual i de 
gènere tingués més presència en l’agenda política del municipi 
i de la comarca; que totes aquestes reflexions i converses 
individuals esdevinguessin narratives compartides i polititzades 
en forma de pregunta, novament exposades a l’espai públic, a les 
marquesines, al costat de les bústies liles.

De vegades accions molt 
simples poden canviar 
la vida de les persones. 
Ens agradaria pensar que 
l’aparició de les bústies liles 
va ser una acció molt simple, 
que ha propiciat canvis, 
per petits que siguin, en la 
vida de les persones que 
habitem a Beuda. Una vida en 
la qual cada dia, i des d’una 
responsabilitat compartida, 
retallem les violències i ens 
enganxem a les cures.
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La Lara A
tm

ella, una noia de 17 anys d’O
lot, 

un dia tam
bé va trobar a la bústia de casa 

seva els m
aterials de la cam

panya. V
a decidir 

que volia participar en el fanzín i ens va 
enviar aquest dibuix. Vol ajudar a com

batre 
qualsevol form

a de violència de gènere i 
dem

ostrar que totes les persones són belles, 
tinguin els cossos que tinguin.

A
 les bústies liles, tam

bé hi van aparèixer 
dibuixos que responien les propostes del 
quadern de jocs. O

brir diferents form
es 

i possibilitats per participar, expressar 
i com

partir opinions ja és una form
a de 

prevenció de les violències de gènere.
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El grup 
de joves 
de Bianya 
dinamitza la 
campanya

la Vall 
de Bianya
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I… 
què li hem 
preguntat al 
patriarcat?
CÀNONS DE BELLESA 

Per què les noies ens hem de 
depilar per obligació i els nois 
per elecció? 
—
Per què si una dona no 
es depila es considera 
antihigiènic i si un home no ho 
fa es considera “normal”? 
—
Per què ens mirem malament 
un noi quan porta les ungles 
pintades? 
—
Per què he de representar 
una certa feminitat per ser 
respectada, per no amenaçar 
massa, i no puc actuar amb 
naturalitat? 
—
Per què continuem seguint 
uns cànons de bellesa 
completament ficticis i 
perjudicials per a la salut i 
l’autoestima? 
—
Quan arribarà la dignitat dels 
cossos diversos? 
— —

EDUCACIÓ 

Per què no m’han explicat mai 
a l’escola què és el patriarcat? 
—
Per què a l’institut quan ens 
venen a fer la xerrada de 

sexualitat només tracten el 
tema des d’una perspectiva 
heterosexual i ens ensenyen a 
posar un condó? 
—
Quan començarem a 
incorporar una educació 
igualitària de 0 a 3 anys? 
—
Per què des de les institucions 
educatives, si passa alguna 
cosa als fills o les filles, 
sempre es truca a la mare? 
—
Per què fem grups de nois i 
grups de noies? 
—
Per què les nenes no 
s’apunten a robòtica, 
informàtica o tecnologia? 
—
Per què des de l’escola es 
permet que el futbol acapari 
tot l’espai del pati? 
—
Per què no fem projectes de 
coeducació als patis? 
—
Per què no sé què preguntar-li 
al patriarcat? 
—
Patriarcat, com et podem 
desaprendre? 
— —

ENTORN LABORAL 

Per què els homes cobren 

més que les dones per la 
mateixa feina? 
—
Per què quan més superior 
és un càrrec laboral menys 
presència de dones hi ha? 
— 
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 en entorns laborals i 
formatius els homes acaparen 
la paraula? 
—
Per què les meves amigues 
pateixen una brutal 
sexualització al seu lloc de 
feina? 
—
Per què s’exigeix a les 
noies anar ben maquillades 
i “disfressades” en segons 
quines empreses i llocs de 
treball? 
—
Per què si soc una dona jove 
tinc més dificultats per trobar 
feina? 
—
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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 els sectors més 
feminitzats són els més 
precaritzats, fins i tot ara que 
veiem que són essencials 
perquè són els que estan 
donant resposta a la 
pandèmia? 
—
Com és que encara ara a la 
feina hi ha desigualtats per raó 
de gènere? 
— —

ESPAI PÚBLIC 

Per què grups de nois joves 
acaparen l’espai públic i 
n’expulsen les noies? 
—
Per què no puc tornar sola a 
casa de nit sense tenir por? 
—
Per què per ser una dona 
lesbiana he de rebre insults 
pel carrer? 
—
Per què m’han de dir floretes 
pel carrer? 
— —

LES CURES, ESPAI 
DOMÈSTIC I FAMILIAR 

Per què la meva mare dedica 
més temps a les tasques de la 
cura que el meu pare? 
—
Per què es dona per 
descomptat que quan els 
pares i les mares es fan grans 
som les filles les qui ens n’hem 
de preocupar o fer-nos-en 
càrrec? 
—
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 al 
banc de la plaça i al bar? 
—
Per què es critica més quan 
una dona prioritza la feina 
abans que la criança, i en 
canvi hi ha molts homes que 
també ho fan i no es veuen 
qüestionats? 
—
Per què li he de dir al meu 
home el que ha de fer 
per compartir les tasques 
domèstiques? 
—
Per què no compartim les 
feines de casa, braç a braç, de 
manera conjunta? 
— —

LGTBI-FÒBIES 

Per què es veu a tot arreu que 
hi ha desigualtats entre les 
persones heterosexuals i les 
que no ho són? 
—
Per què si soc hetero no he 
de donar explicacions sobre 
la meva sexualitat i en canvi si 
soc gai, lesbiana, pansexual 
o asexual he de sortir de 
l’armari? 
—
Per què les dones lesbianes 
estem invisibilitzades tant a 
dins com a fora del col·lectiu 
LGTBI? 
—
Per què quan algú del gènere 
masculí és “efeminat” diem 
que és/serà gai? 
—
Per què utilitzem la paraula 
“marica” com un insult? 
—
Per què vaig tenir un amic de 
petita que es va suïcidar per 
ser gai? 
—
Per què no consideres que hi 
ha moltes formes de família? 
—
Per què no es considera 
natural l’homosexualitat, quan 
el que no és natural és que es 
discrimini una persona per la 
seva sexualitat? 
—

Són moltes les preguntes que li hem fet 
al patriarcat. Aquí hi trobaràs un resum 
organitzat per àmbits temàtics. 
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Enteneu que la societat està 
formada per homes, dones i 
per moltes més persones? 
—
Per què tot el que està fora 
de la norma et fa por o 
desconfiança? 
— —

MASCLISME I LGTBI-FÒBIA 
I RACISME 

Per què aquí a Olot no es 
tracten igual les dones negres 
que les dones blanques? 
—
Per què sembla que a 
Catalunya no hi ha masclisme 
ni LGTBI-fòbia, què és cosa 
d’altres països i cultures? 
— —

MASCULINITATS 

Per què joguines com ara els 
cotxes han de tenir un disseny 
violent i agressiu? 
—
Per què el meu fill, que encara 
és petit, ja ha après que els 
homes són superiors a les 
dones? 
—
Per què els homes (tot i 
tenir una visió d’esquerres) 
encara fan i riuen dels acudits 
masclistes? 
—

Realment homes, us sentiu 
còmodes veient tantes 
desigualtats envers les dones? 
—
Per què els homes no se 
senten tan interpel·lats pel 
patriarcat i no et volen fer 
preguntes? 
—
Per què alguns homes no 
treballen la gestió de les 
emocions i criden i falten al 
respecte quan senten ràbia i 
frustració? 
—
Per què alguns homes no 
cuiden emocionalment el seu 
entorn? 
—
Per què  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 els homes no poden 
mostrar vulnerabilitat en 
públic? 
—
Per què és tan difícil no 
reproduir els rols de la 
masculinitat hegemònica 
en la quotidianitat, fins i tot 
quan n’ets conscient i tens un 
discurs clar en aquest sentit? 
— —

POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

Per què les dones no van 
poder votar fins l’any 1931 a 
Catalunya i Espanya? 
—
Podríem exigir paritat 
(igual nombre d’homes que 
de dones) en les nostres 
institucions públiques 
(regidories, Diputació, 
Parlament, Congrés, 
Generalitat, Senat...)? 
—
Quan tindrem la primera dona 
presidenta d’Espanya o de 
Catalunya? 
—
Per què les parelles 
homosexuals no es podien 
casar fins l’any 2005 a 
Catalunya i a l’Estat espanyol? 
—
Per què hi ha homes a les 
institucions polítiques o 
mèdiques que parlen en 
femení plural només per 
quedar bé, com si fos una 
moda, però quan es deixen 
anar només parlen en masculí 
plural com a genèric? 
—
Per què fem veure que tenim 
integrada la igualtat de gènere 
quan no la tenim? 
—
Enteneu realment què és el 
feminisme? 
—
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Com podem abordar les 
violències de gènere des d’una 
perspectiva comunitària i de 
proximitat? 
—
Quan passarem de la igualtat 
formal a la igualtat real? 
—
Per què no sortim totes les 
persones a reivindicar la 
igualtat? 
— —

REPRESENTACIÓ 

Per què als anuncis de la tele 
només hi apareixen famílies 
heteronormatives? 
—
Per què es representa les 
dones com a objectes? 
—
Per què encara hi ha joguines i 
campanyes de Nadal sexistes 
i amb rols de gènere tan 
diferenciats? 
—
La roba té gènere? 
—
Per què als formularis que 
omplim hem d’indicar el nostre 
gènere? És necessari? 
—
Per què en un grup on hi ha 
més dones que homes se 
senten ofesos si diem “totes”? 
—

Per què generalitzem dient: 
«els homes això, les dones 
allò», quan som persones 
completament diverses? 
— —

SEXUALITAT 

Per què la sexualitat ha de ser 
tan traumàtica? 
—
Per què quan un home té 
diverses relacions és un crac 
i quan és una dona és una 
fresca? 
—
Per què els homes 
heterosexuals tenen tanta por 
de les relacions entre homes? 
—
Per què quan els nois porten 
els pantalons molt baixats 
no diem que van provocant 
les noies, però quan una 
noia porta escot o faldilla 
curta la jutgem i diem que va 
provocant els nois? 
—
Per què la família sempre ens 
han de preguntar si tenim 
parella? No som completes 
per nosaltres mateixes? 
—/—

Si vols 
consultar 
totes les 
preguntes 
o saber 
quines s’han 
fet a cada 
població, 
consulta el 
blog de la 
campanya. 
www.
garrotxasenseviolencies.
wordpress.com
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Qui és qui? Olot, 
Garrotxa

Retalla la 
història 
patriarcal, 
enganxa 
històries 
plurals i 
feministes

Qui és qui? És una acció de caràcter cultural, lúdica i educativa 
que visibilitza les contribucions de les dones i de les persones 
LGTBIQ en diferents àmbits com la literatura, el cinema, l’art, 
la ciència, la filosofia o l’activisme, i els dona valor.

En el marc de la campanya “Retalla les violències, enganxa les 
cures”, l’activitat Qui és qui? s’ha desplegat en 3 formats diferents 
per afavorir una participació més accessible i diversa: un quadern 
de jocs, una campanya per Instagram i una acció comunitària. 

El primer format va ser la sopa de lletres 
Referents d’igualtat inclosa al quadern de jocs 
de la campanya, on es proposaven 13 persones 
i/o col·lectius que treballen per la defensa dels 
drets de les dones i de les persones LGTBIQ, 
des de diferents perspectives i parts del món. 

Quadern de jocs de la campanya: 
https://garrotxasenseviolencies.files.
wordpress.com/2021/02/lorelacional_
garrotxa_quadernjocs_web_3.pdf

A partir d’aquesta selecció, el Servei de 
Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa 
va impulsar una campanya al seu perfil 
d’Instagram, on cada dia 8 del mes difonien 
una de les referents d’igualtat, i així feien 
d’altaveu i multiplicaven l’efecte d’informació, 
sensibilització i prevenció de la campanya. 

www.instagram.com/garrotxajove/
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Qui és qui? Olot

El dia 11 de desembre de 2020, a la sala El Torín d’Olot, tenint 
en compte les mesures de prevenció i de confinament municipal 
derivades de la Covid-19, vam dinamitzar una acció comunitària 
en què van participar principalment dones a títol individual i 
col·lectius feministes d’Olot i la Garrotxa. 

Durant l’activitat vam compartir dones i persones LGTBIQ que, 
per la seva trajectòria personal, professional i/o d’activista, 
qüestionen els estereotips de sexe, gènere i sexualitat, així 
com els rols tradicionalment assignats en el marc del sistema 
de gènere cisheteropatriarcal. La perspectiva històrica del Qui 
és qui? es va completar amb un enfocament local i comunitari, 
incorporant persones referents d’Olot i del conjunt de la 
Garrotxa. Aquestes persones referents va ser proposades per 
les entitats i serveis especialitzats del territori.

A través de jocs i de petites accions performatives, vam generar 
un espai de participació, debat i pensament crític que ens va 
permetre construir col·lectivament nous relats de la història des 
d’una perspectiva feminista i de diversitat afectiva, sexual i de 
gènere. Algunes d’aquestes accions proposaven premis cedits 
per diferents dones i col·lectius de la Garrotxa (formatge, pasta, 
joies, joguines, bosses i pinyates artesanes, un massatge, una 
sessió d’acompanyament terapèutic, xapes,  bosses i mascaretes 
amb eslògans feministes...). Aquests premis van suposar una 
oportunitat per valorar, celebrar i compartir els sabers i les 
experiències de les dones i dels col·lectius feministes de l’entorn.

El Qui és qui, Olot? va 
contribuir a la creació de 
nous relats de la història 
des d’un diàleg entre les 
memòries locals i globals, 
individuals i col·lectives.
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Durant la campanya hem jugat amb 
l’eslògan per identificar pràctiques 
concretes de violències de gènere que 
ens agradaria retallar i pràctiques de 
cures per avançar cap a unes relacions 
de gènere i sexoafectives més lliures, 
igualitàries, diverses i saludables.

Retalla els estereotips, 
enganxa la diversitat. 
—
Retalla tòpics, enganxa la 
reflexió i els canvis d’actituds. 
—
Retalla els prejudicis, enganxa 
les igualtats i l’empatia. 
—
Retalla les divisions, enganxa 
la comprensió. 
—
Retalla les desigualtats, 
enganxa les sensibilitats i la 
col·lectivitat. 
—
Retalla els privilegis, enganxa 
la solidaritat. 
—
Retalla la manca de llibertat, 
enganxa la diversitat de 
gèneres. 
— 
Retalla la uniformitat de 
gènere i sexualitat, enganxa 
una Garrotxa diversa. 
—

Retalla el llenguatge sexista, 
enganxa un llenguatge 
inclusiu. 
—
Retalla el llenguatge binari, 
enganxa un llenguatge amb 
pronoms de gènere neutre. 
—
Retalla les joguines sexistes, 
enganxa jocs sense 
estereotips de gènere. 
—
Retalla una representació 
masclista i heteronormativa, 
enganxa la visibilitat de les 
dones i persones LGTBIQ+ als 
mitjans de comunicació. 
—
Retalla la invisibilització, 
enganxa la visibilitat de les 
dones i les persones LGTBIQ+ 
amb referents diversos/es. 
—
Retalla les limitacions, 
enganxa la llibertat per ser 
qui ets. 
—
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Retalla els cànons de bellesa, 
enganxa l’autoestima corporal.
—
Retalla l’autoodi, enganxa 
l’amor propi. 
—
Retalla l’amor romàntic, 
enganxa l’amor des de 
la llibertat, la igualtat i el 
respecte. 
—
Retalla una sexualitat violenta, 
enganxa una sexualitat amb 
plaer i consentida. 
—
Retalla l’amor que t’aïlla, 
enganxa l’amor a les amigues. 
—
Retalla el mal tracte, enganxa 
el bon tracte. 
—
Retalla la intolerància, 
enganxa el respecte. 
—
Retalla la sexualització, 
enganxa la no cosificació de 
les persones. 
—

Retalla les floretes, enganxa 
poder anar tranquil·les pel 
carrer. 
—
Retalla les agressions a les 
persones gais, lesbianes, 
bisexuals, trans*; enganxa 
els espais d’organització 
autònoms per a dones, 
bolleres i trans*. 
—
Retalla les complicitats 
masclistes, enganxa la 
consciència feminista. 
—
Retalla el patriarcat, enganxa 
la igualtat. 
—
Retalla unes polítiques 
sense perspectiva de gènere, 
enganxa més accions per 
donar a conèixer diferents 
formes de ser i estimar. 
—

Retalla el masclisme 
institucional, enganxa 
facilitats i suport a les dones 
i les persones LGTBIQ+ que 
han patit violències de gènere. 
—
Retalla les complicitats entre 
el masclisme i el racisme, 
enganxa una política 
interseccional. 
—
Retalla la problemàtica, 
enganxa la participació i la 
responsabilitat compartida. 
—
Retalla el masclisme, enganxa 
el feminisme. 
—/—
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“En moltes ocasions sembla que això es 
treballa a ciutats o a municipis més grans. 
Però aquesta realitat també la vivim a municipis 
més petits; potser no la visualitzem, potser 
ens falta entendre les formes en què aquesta 
es pot donar per poder-la detectar. Trobo que 
aquestes formacions, a un nivell local, ens poden 
ajudar i poden contribuir a fer el llarg camí que 
tenim per a unes relacions amb més igualtat”.
La revolució del gènere i els afectes 
Sant Feliu de Pallerols
—
“Ahir vam estar amb la meva filla al fanzín de 
les Preses. Quan vam arribar a casa vam fer 
una mica de reflexió. La nostra filla té molt 
clar que es poden estimar nois, noies, nois 
amb vulva, noies amb penis… Vam reflexionar 
una mica sobre el llenguatge que utilitzem 
quotidianament. Ella fa tercer de bàsica i 
sempre corregeix la mestra o la monitora 
de referència quan diuen: “Va nens…”. “I les 
nenes?”, pregunta ella. El que vam parlar ahir 
és del llenguatge sexista que encara avui totes 
usem: una cosa collonuda, un conyàs, estàs fet un 
toro, estàs feta una vaca, ets els puto amo, ets una 
puta. Aquí ella va preguntar sobre un “insult” 
molt freqüentment utilitzat: fill de puta. 
“Mama, si una puta és una prostituta que ven 
el seu cos a canvi de diners perquè li fa falta 
per alimentar els fills, o per a les seves coses, 
el dolent no és la persona que se n’aprofita? 
No estaria millor dir: fill de puter?” Li vaig estar 
agraïda per la reflexió. Així doncs, també és 
hora de canviar els insults. Gràcies per la vostra 
feina. Sovint parlem amb una amiga que encara 
ens queda tanta i tanta feina per fer…”.
F de fanzín i feminismes 
les Preses 
—
“He rebut el tríptic i el Quadern de jocs de la 
campanya Garrotxa sense violències. Només 
volia dir-vos que m’ha encantat. La trobo molt 
encertada i atractiva. Felicitats i gràcies per fer 
quelcom així!”
Argelaguer
—
“Enhorabona per la campanya. Em sembla genial 
perquè ens fa reflexionar i escoltar la nostra 
pròpia consciència. Trenquem tabús. Trenquem 
esquemes. Primer pas per avançar. Gràcies”. 
Beuda 
—

“Jo crec que és molt important fer campanyes 
com aquesta. Són temes de què no es parla gaire. 
M’agradaria poder expressar-me millor en català, 
però estic contenta de poder expressar el que 
penso en el meu idioma. Crec que aquest tema ha 
de ser més visible, en general i aquí al poble”.
Què li preguntaries al patriarcat? 
Sant Joan les Fonts
—
“Jo crec que el material de la campanya pot ser 
súper útil per a les pròximes trobades del cercle 
de dones. Cal portar-lo i a partir d’aquí treballar i 
a veure on s’enganxa la gent. Allà on s’enganxi la 
gent, per nosaltres serà allò que realment importa, 
però ja és una base que ens servirà molt”.
Mieres
—
“Porto molts anys participant d’espais 
feministes, però feia molt que no m’ho passava 
tan bé. Hem après, hem fet coses noves i ha 
estat una acció molt fresca i divertida”. 
Qui és qui, Olot? 
Besalú
—
“És la primera vegada que a la Garrotxa es fa 
una campanya d’aquest tipus. Des del grup de 
joves de Bianya pensem que és molt important, 
perquè als entorns rurals de vegades el tema 
de la diversitat és difícil de tractar, perquè no 
som en una ciutat, on la pressió social no és la 
mateixa, o no estem tan acostumades a tanta 
diversitat. Des del Grup de joves de Bianya ens 
ho hem passat molt bé amb aquesta oportunitat 
que ens han donat per dinamitzar la campanya. 
Hem tingut molts debats entre nosaltres i això 
ja és molt positiu. Creiem que això és un molt 
bon punt de partida perquè sorgeixin altres 
tipus de polítiques o altres tipus d’iniciatives que 
siguin complementàries a aquesta i ens ajudin a 
tots i a totes a reeducar-nos”.
Grup de joves Bianya 
—/—

 
www.garrotxasenseviolencies.wordpress.com

Trobaràs tota la 
informació de la 
campanya a:
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Necessites informació, 
orientació, assessorament 
i/o atenció?

Vols participar en grups 
i tallers?

Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones 
(SIAD)
El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la 
comarca de la Garrotxa. Aquest servei s’adreça a totes les 
dones de la comarca i està especialitzat en situacions de 
violència masclista.

El SIAD ofereix: 
— Informació i assessorament en diferents àmbits 

relacionats amb la vida i els drets de les dones
— Atenció psicològica
— Assessorament jurídic i legal
— Tallers i espais grupals de bon tracte, relació

i aprenentatge

Ens pots trobar a:
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça Palau, 8 (Olot)
972 266 644  
649 856 110 (o per WhatsApp)
siad@casg.cat
www.casg.cat/siad
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Necessites informació, 
orientació o assessorament 
sobre diversitat afectiva, 
sexual i de gènere?

Has patit alguna situació de 
violència o discriminació 
per LGTBI-fòbia?

Servei d’Atenció Integral a 
la diversitat afectiva, sexual 
i de gènere (SAI)
El SAI és un servei adreçat a tota la població 
i especialment a les persones que hagin patit, 
pateixin o siguin susceptibles de patir violència 
o discriminació LGTBI-fòbica.

El SAI ofereix:
— Informació, assessorament i recursos
— Acompanyament en processos d’identitat 

sexual i de gènere
— Gestió d’incidències i denúncies per LGTBI-fòbia
— Suport en el canvi de documentació de 

persones trans*
— Accions de sensibilització, prevenció i formació

Ens pots trobar a:
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Plaça Palau, 8 (Olot)
972 266 644  
679 698 447 (o per WhatsApp)
sai@casg.cat 
www.casg.cat/sai

47 de 52Retalla les violències, enganxa les cures   
Fanzín



48 de 52Retalla les violències, enganxa les cures   
Fanzín



49 de 52Retalla les violències, enganxa les cures   
Fanzín



DISSENYA I IMPLEMENTA AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA
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Contra la 
violència 
masclista
Telèfon gratuït 
i confidencial d’atenció 

900 900 120 
(24 h / 365 dies)


