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LA 
CAMPANYA

Retalla les violències, enganxa les 
cures és una campanya de prevenció 
de les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques desenvolupada 
específicament per la comarca de la 
Garrotxa. La campanya vol contribuir 
en la identificació, la transformació i 
l’erradicació de les violències de 
gènere.  

Entenem per violències de gènere totes 
aquelles formes de discriminació, 
desigualtat, exclusió i violències 
ocasionades per raó de sexe, de 
gènere i/o d’orientació afectivo-sexual. 
Són formes de violències que afecten a 
les nenes, noies i dones, però també a 
lesbianes, gais, bisexuals, asexuals, 
trans*, persones amb expressions de 
gènere no binàries, intersexuals i a les 
persones amb vivències del cos, del 
gènere i de la sexualitat dissidents de 
la norma cisheteropatriarcal.  

Aquest any Retalla les violències, 
enganxa les cures s’ha desenvolupat a 
través d’una programació cultural. La 
cultura ens explica el món en el que 
vivim, però també és un espai per 
construir el món en el que ens 
agradaria viure. Retalla les violències, 
enganxa les cures aposta per una 
cultura feminista. Una cultura que 
defensa els drets culturals, garantint 
l’accés, la participació i la contribució a 
la cultura, des de paràmetres de 
diversitat, equitat i sostenibilitat.  

En aquesta segona edició la campanya 
ha comptat amb la participació de tots 
el municipis de la Garrotxa: Argelaguer, 
Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, 
Maià de Montcal, Montagut i Oix, 
Mieres, Olot, les Planes d’Hostoles,  
les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, 
Sant Aniol, Sant Feliu de Pallerols, 
Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, 
Sant Joan les Fonts, Santa Pau, 
Tortellà, la Vall d’en Bas i la Vall de 
Bianya.  
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14 ESPECTACLES 

Una nit amb Març Llinàs, Març LLinàs / Sant Ferriol i Maià de Montcal. 
Espolsant la pols, Eloi Martín / Beuda. 
La veritat de les princeses, La Boia Teatre / Les Preses, Sant Esteve de 
Llémena, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas. 
Colorete colorado, Personaje-personaje / Sant Jaume de Llierca. 
Monòlegs a la plaça, Nus Comperativa / Argelaguer, Montagut i Oix, Sales de 
Llierca Tortellà; Mieres; Besalú; Santa Pau; la Vall de Bianya 
Ritos de amor y Guerra, Comando Señoras / Olot 
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COM FUNCIONA EL 
CISHETEROPATRIARCAT?
L’arrel de les violències de gènere és el sistema sexe-gènere que s’organitza al voltant de la 
norma cisheteropatriarcal. Aquest sistema és una construcció de creences social i 
culturalment determinades que classifica i organitza les persones a partir d’una lectura binària 
del cos, del gènere i la sexualitat, en una estructura de relacions dicotòmiques i 
jerarquitzades.  

La norma cisheteropatriarcal ens diu:  

Només existeixen dos tipus sexes: mascle i 
femella. Aquestes dues categories són exhaustives i 
excloents (binarisme de gènere). És a dir, has de 
pertànyer obligatòriament a una de les dues 
categories, però només a una. Si ets mascle no pots 
ser femella i si ets femella no pots ser mascle.  

Hi ha una correspondència entre el sexe i el 
gènere. S’estableix una correspondència entre el 
sexe i la identitat de gènere (cisgènere). Si has 
nascut amb penis se’t considera mascle i et 
correspon ser un home. Si has nascut amb vulva, 
se’t considera femella i et correspon ser una dona.  
A més, a cada identitat de gènere se li atribueixen 
unes expectatives socials sobre la forma de vestir, 
expressar-se, gestionar les emocions, aficions, 
ocupació de l’espai, professions... S’espera que els 
homes s’expressin des de la masculinitat i les dones 
des de la feminitat.  

La forma més normal, natural i desitjable de 
relacions sexoafectives és la heterosexualitat. 
Aquest sistema també regula com s’ha de viure el 
desig i la sexualitat, pressuposant un desig 
heterosexual per a totes les persones 
(heteronorma).  

Els homes i la masculinitat en el centre. Aquest 
sistema es regeix per una lògica patriarcal, que dona 
més valor als homes i la masculinitat hegemònica 
(sistema patriarcal, sexista i masclista).  La Boia Teatre / La veritat de les princeses



 PER QUÈ VOLEM  
ERRADICAR  
EL CISHETEROPATRIARCAT? 

Un sistema que genera desigualtats i violències. Com qualsevol sistema normatiu, el 
sistema sexe-gènere privilegia les persones que s’ajusten a la seva norma, i castiga, exclou i 
discrimina les persones que la qüestionen o transgredeixen. Les dones, lesbianes, gais, 
bisexuals, asexuals, trans*, intersexuals, i en general les persones amb sexualitats, cossos i 
expressions de gènere no binàries i dissidents tenen més probabilitats de viure situacions de 
vulnerabilitat, de desigualtats, discriminacions i violències.  

Un sistema que ens limita. Aquest sistema ens ofereix uns models d’existència molt rígids. 
Ens diu “què” i “com” hem de ser, fer i sentir. Però la majoria de persones no encaixem al 
100% en aquest model. Totes les persones veiem limitades les nostres possibilitats de créixer 
i desenvolupar-nos amb llibertat.  

La realitat és molt més diversa. Si mirem al nostre voltant veurem que la realitat és molt 
més diversa. El problema no és la diversitat sinó el processos de diferenciació i normalització 
del sistema cisheteropatriarcal i les desigualtats que genera. La diversitat forma part de la 
vida i de l’espècie humana.  

Una responsabilitat compartida. Lluitar contra les violències de gènere, les masclistes i les 
LGTBIfòbiques, és una responsabilitat compartida. La campanya Retalla les violències, 
enganxa les cures proposa 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 a la Garrotxa i arreu.  

Colorete colorado/ Personaje-personaje
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QUINES VIOLÈNCIES  
VOLEM RETALLAR? 
QUINES CURES  
VOLEM ENGANXAR?
BINARISME DE GÈNERE 
“Cap persona neix home o dona, 
hetero o homo, cis o trans. 

A Occident acostumem a entendre i 
classificar el món des d’un pensament 
binari (home/dona; heterosexual/
homosexual; d’aquí/de fora). Aquesta 
forma de pensar redueix a només dues 
opcions les formes d’existència. Ens 
ofereix dues possibilitats excloents (o sóc 
home o sóc dona). S’organitza de forma 
jeràrquica (l’heterosexualitat està millor 
considerada que l’homosexualitat). Exclou 
altres possibilitats (com les persones de 
gènere fluid). Aquest pensament binari diu 
qui és normal i qui no, atorgant més drets i 
privilegis a les persones que considera 
dins la norma. 

Volem retallar el binarisme de 
gènere.  

Volem enganxar un sistema 
social pensat des de la diversitat 
per ser, expressar-nos i estimar 
en llibertat i en igualtat.  

TRANSFÒBIA 
“Cap cos és un cos equivocat.  
El problema no és la 
transsexualitat és la transfòbia”. 

Has escoltat que les persones trans han nascut 
en el cos equivocat i que tenen la necessitat de 
modificar el seu cos per viure la vida que 
desitgen? 

No totes les persones trans, com no totes les 
persones cis, tenen les mateixes necessitats i 
desitjos respecte al seu cos i a la seva 
identitat. Hi ha persones trans que opten per 
un procés d’hormonació o una intervenció 
quirúrgica d’afimarció de gènere. Altres 
persones trans reivindiquen el gènere com una 
construcció social que hem acceptat com a 
natural. Des d’aquesta perspectiva ens podem 
inventar altres formes d’entendre els cossos, 
els gèneres i les sexualitats més justes, 
igualitàries i plurals. 

Volem retallar la transfòbia.  

Volem enganxar la llibertat per 
viure el cos i el gènere segons el 
sentim i en condicions d’igualtat.  



 REPRESENTACIONS I 
ESTEREOTIPS DE 
GÈNERE 

“Reconstruir la ficció, 
reconstruir la història, 
reconstruir el món,  
reconstruir-nos”. 

Les sèries, les pel·lícules, els contes, la 
publicitat... ens expliquen històries sobre el món, 
però també sobre nosaltres.  

Les històries pensades des de la cultura 
cisheteropatriarcal ens ofereixen unes 
representacions dels homes (i de la masculinitat) 
i de les dones (i de la feminitat) estereotipada i 
desigual.  

Les dones no són protagonistes, les dones no 
són amigues entre elles, les dones parlen 
d’homes, les dones són sexualitzades, les 
experiències del cicle vital de les dones i 
persones gestants (menstruació, embaràs, 
lactància, menopausa, infertilitat...) o les tasques 
de cura són invisibilitzades i/o ridiculitzades.  

Les persones trans, racialitzades i amb 
sexualitats i expressions de gènere no 
normatives també acostumen a ser 
invisibilitzades, ridicultizades o representades 
com una excepció.  

Els homes són protagonistes, són creadors, 
ocupen l’espai de la representació, no 
s’encarreguen de les cures, gestionen les 
emocions des de la ràbia, la violència o 
l’agressivitat.  

Malgrat aquestes siguin les representacions 
majoritàries, cada vegada són més les creacions 
culturals pensades des d’una perspectiva 
feminista, amb representacions de gènere més 
igualitàries, diverses i lliures.  

Volem retallar la cultura que explica 
sempre diferents versions de la mateixa 
història cisheteropatriarcal.  

Volem enganxar una cultura feminista 
que ampliï els relats, que inclogui 
històries de cossos, gèneres i sexualitats 
diversos representades des de diferents 
formats i llenguatges artístics i des de 
condicions d’igualtat i de respecte a la 
diferència.



 

Homes i dones tenim una socialització de 
gènere diferenciada i desigual en relació a la 
presència i a l’ús de l’espai públic. 


En general, les persones socialitzades com a 
homes aprenen que poden estar i fer ús de 
l’espai públic a qualsevol hora del dia i de la 
nit. Mentre que les persones socialitzades 
com a dones, aprenen que certs espais 
públics, certes hores de la nit, certes formes 
de vestir o de comportar-se poden suposar 
un perill per a la seva integritat. 


Aquesta socialització limita el dret a l’espai 
públic de les dones, però també de les 
persones trans i de persones LGTBIQ+ i amb 
expressions de gènere dissidents o amb 
ploma.

ASSSETJAMENT 
A L’ESPAI PÚBLIC 

“Conquerir els espais negats”. 

Volem retallar una educació 
basada en perills sexuals, un 
context social marcat per 
l’augment d’agressions masclistes 
i LGTBIfòbiques, un sistema social 
que legitima una cultura de la 
violència i de la violació i un 
sistema judicial patriarcal.  

Volem enganxar una educació 
afectivasexual basada en el plaer, 
l’autoestima i el bon tracte; una 
prevenció de les violències de 
gènere que empoderi dones i 
persones amb dissidències sexo-
genèriques i que acompanyi en la 
construcció de masculinitats més 
igualitàries; unes institucions que es 
revisen per identificar i transformar 
els mecanismes de violència 
institucional; un urbanisme feminista 
que posa la vida en el centre i 
construeix un espai públic de 
qualitat, ben il·luminat, accessible i 
amb concurrència de persones, on 
poder desenvolupar de forma amable 
i confortable les diferents accions 
que conformen la vida quotidiana 
(jugar, treballar, trobar-se, socialitzar, 
tenir cura, aprendre, sortir de festa, 
comprar...) i amb una xarxa 
d’equipaments i de serveis pensats 
des de la proximitat, la connectivitat i 
la diversitat de necessitats i 
d’interessos.  

Monòlegs a la plaça/ Nus Cooperativa



 

๏ Retalla els piropos al carrer, enganxa la llibertat als espais públics. 
๏ Retalla assenyalar una persona alletant a l’espai públic, enganxa que 

la lactància és a demanda i lliure. 
๏ Retalla el silenci davant d’una agressió i enganxa un canvi de valors, 

sobretot de respecte a la diversitat. 
๏ Retalla ser còmplice del masclisme enganxa actuar contra el sexisme. 
๏ Retalla el binarisme de gènere, enganxa poder escollir de forma lliure 

i igualitària.  
๏ Retalla la transfòbia, enganxa la visibilitat trans. 
๏ Retalla la LGTBIfòbia, enganxa les llibertats sexuals i de gènere. 
๏ Retalla micromasclismes, enganxa masculinitat igualitària.  
๏ Retalla l’educació sexista i enganxa l’educació per atendre la 

diversitat. 
๏ Retalla contes masclistes, enganxa contes que ens ajudin a ser més 

lliures. 
๏ Retalla els comentaris masclistes i enganxa que tothom es senti part 

del grup. 
๏ Retalla un llenguatge sexista, enganxa un llenguatge inclusiu. 
๏ Retalla l’autojudici perquè és el primer judici que crea violència, i 

enganxa el reconeixement propi.  
๏ Retalla l’egoisme i enganxa la llibertat en un món sense prejudicis. 
๏ Retalla odi, enganxa estimació. 
๏ Retalla el desconeixement i enganxa la comprensió i l’acceptació de 

l’altre. 
๏ Retalla prejudicis i enganxa coneixements. 
๏ Retalla la ràbia i el menyspreu i enganxa el respecte i l’empatia. 
๏ Retalla una cultura patriarcal, enganxa una cultura lliure i igualitària 

per a tothom. 
๏ Retalla la cultura masclista, enganxa la visibilització de les dones 

artistes. 
๏ Retalla la cultura elitista, enganxa una cultura per a totes. 
๏ Retalla la precarització laboral de les dones, que fomenta la 

submissió i la dependència i enganxa unes condicions laborals dignes 
que contemplin la conciliació. 

๏ Retalla el patriarcat, enganxa la tendresa. 
๏ Retalla la violència institucional i enganxa les cures en les 

organitzacions, en les empreses i en les institucions. 
๏ Retalla les visions normatives que generen exclusió i enganxa el 

respecte per la diferència. 



És accessible,  
per a tothom 

Trenca amb  
els mandats 

i els estereotips  
de gènere 
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CAP A UNA CULTURA 
FEMINISTA

• Rebutja una concepció elitista de la cultura. 

• Garanteix que tothom pugui accedir als espais culturals.

• Diversifica els canals d’informació i de comunicació per 

garantir l’accés a la informació i a la participació.  

• Garanteix que tothom pugui aprendre, experimentar i 

participar als espais culturals.

• Afavoreix l’alfabetització digital per garantir l’accés i la 

creació de continguts.

• Afavoreix una educació artística i cultural en totes les 

etapes educatives i al llarg de la vida. 

• Utilitza un llenguatge inclusiu i no sexista.  
• Evita representacions estereotipades. 
• Fa visible la diversitat de cossos, gèneres i sexualitats. 
• Representa les dones, les persones LGTBIQ+  

i amb identitats, expressions de gènere i sexualitats no 
normatives de manera igualitària i respectuosa. 

• Afavoreix representacions de masculinitats diverses, sense 
por a mostrar vulnerabilitat i interdependències. 

• Afavoreix un pensament crític en relació a l’amor, des de 
les cures, la responsabilitat afectiva i el bon tracte. 

LA CULTURA 
QUE VOLEM 



Amplia imaginaris  
de diversitat 

• Programa continguts específics sobre les experiències 
de les dones, les persones LGTBIQ+ i amb dissidències 
sexo-genèriques. Té en compte la diversitat 
d’experiències, incloent les més minoritzades. 

• Construeix un nou relat històric que inclou les creacions 
i els sabers de les dones, les persones LGTBIQ+ i amb 
cossos, sexualitats, identitats, i expressions de gènere 
no normatives.

• Impulsa l’espai públic com a escenari principal de la vida 
cultural de la Garrotxa. 

• Aprofita i impulsa els espais públics i la xarxa d’equipaments, 
d’entitats i col·lectius de la comarca, com a espais de cultura, 
de creació i de trobada.  

• Impulsa accions culturals comunitàries, de cocreació i de 
proximitat des d’una perspectiva de gènere interseccional, 
afavorint creacions interculturals i intergeneracionals. 

• Promou un debat públic entre institucions, entitats i 
ciutadania per buscar solucions conjuntes a les desigualtats, 
les discriminacions i les violències de gènere. 

• Promou un ús dels equipaments culturals i comunitaris per 
explorar formes de vida en comú més sostenibles, 
equitatives i respectuoses amb la diversitat.  

• Inclou protocols de prevenció i d’intervenció de violències de 
gènere en els espais festius i en les programacions culturals. 

És comunitària 

Promou unes 
condicions laborals 

justes 

• Garanteix que tothom qui treballa per la cultura pugui 
experimentar, crear, investigar, produir i distribuir en 
condicions laborals dignes.  

• Reconeix i visibilitza en igualtat de condicions i 
oportunitats les creacions de les dones, les persones 
LGTBIQ+ i amb cossos, sexualitats, identitats i 
expressions de gènere no normatives. 

• Promou una programació paritària. No només des d’una 
perspectiva quantitativa, sinó també atenent a 
condicions d’igualtat pel que fa a horaris, espais, tipus 
de producció... 

• Incorpora criteris d’igualtat i de diversitat afectiva, 
sexual i de gènere en les clàusules de subvencions 
culturals. 



• Lluita contra les desigualtats per raó de sexe, gènere  
i/o sexualitat. 

• Contribueix a identificar, prevenir i erradicar el 
masclisme, la LGTBIfòbia, la gordofòbia i qualsevol 
forma de desigualtat, discriminació i violència. 

• Defensa, garanteix i amplia els drets i les oportunitats 
culturals del conjunt de la ciutadania. 

• Forma i capacita al personal públic de l’àmbit cultural 
en perspectiva de gènere i de diversitat afectivasexual 
i de gènere.  

• Incorpora mecanismes d’avaluació i seguiment amb 
indicadors de gènere i de diversitat afectiva, sexual i 
de gènere (des d’una perspectiva interseccional).  

Defensa,  
garanteis  

i amplia 
els drets socials 

LA CULTURA 
QUE VOLEM 

Comando Señoras / Ritos de amor y guerra
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RECOMANACIONS  
PER ACTIVAR UNA 

CULTURA FEMINISTA

Informació i atenció  
al públic 

๏ Informa, orienta i recomana activitats 
culturals evitant estereotips i 
prejudicis en funció del gènere i la 
sexualitat de la persona (també de 
l’edat, el context i l’origen cultural, la 
classe social...). 

๏ Inclou difusió dels serveis adreçats a 
dones i a persones LGTBIQ+, així 
com de les entitats i grups de dones, 
feministes o LGTBIQ+ de la comarca.  

๏ Difon les activitats, campanyes i 
esdeveniments sobre igualtat i 
diversitat afectiva, sexual i de gènere 
que es duguin a terme al teu municipi 
i a la comarca. Convida a participar 
totes les persones i no només les 
dones.  

๏ Si no tens clar el gènere d’una 
persona, pregunta amb respecte quin 
pronoms utilitza per adreçar-te a ella.  

๏ Si parles habitualment en català, no 
canvies de llengua en funció del color 
de la pell o per com va vestida la 
persona. Si no entén el català, ja t’ho 
farà saber.  

๏ Utilitza un llenguatge oral, escrit i 
gràfic no sexista i no estereotipat. 

๏ Aprofita els cartells, els díptics...  
per ampliar imaginaris des d’una 
perspectiva de gènere interseccional.  

Violències masclistes 
i LGTBIfòbiques 

๏ Visibilitza amb cartells... el rebuig a 
les actituds, comentaris i 
comportaments masclistes, 
LGTBIfòbics o de qualsevol forma 
de discriminació i violència.  

๏ Visibiltiza amb cartells les actituds, 
comportaments, valors i formes de 
relacions de bon tracte. També de 
campanyes específiques com 
Retalla les violències, enganxa les 
cures.  

๏ Visibilitza els serveis especialitzats 
de la comarca com el SIAD i el SAI.  

๏ Si creus que alguna persona està 
vivint una situació de violència 
masclista o LGTBIfòbica, posat en 
contacte amb els serveis 
especialitzats i demana 
assessorament. 



Programació  
cultural 

๏ Visibilitza les creacions i les aportacions de dones 
i persones LGTBIQ+ en totes les programacions i 
cicles culturals. No només en els cicles específics 
de dones o al voltant del 8M, el 25N o el 28J. 

๏ Programa dones i persones LGTBIQ+ des de 
criteris de diversitat (edat, cultura, capacitats 
funcionals…). 

๏ Inclou programacions d’obres i creacions 
artístiques que posen de manifest l’encreuament 
entre el sexisme i altres desigualtats com el 
racisme, l’LGTBIfòbia, el classisme, etc. 

๏ Genera programacions conjuntes amb les entitats 
i grups de dones, feministes i LGTBIQ+ de la 
comarca.  

๏ Cedeix l’espai d’equipaments públics a entitats i 
grups de dones, feministes i LGTBIQ+ del 
municipi i de la comarca.  

๏ Aprofita la programació d’activitats per fer visibles 
les temàtiques relatives a la igualtat de gènere i a 
la diversitat afectiva, sexual i de gènere que són 
menys conegudes (treball de la llar i de les cures, 
gordofòbia, persones trans no binàries...). 

๏ Promou una programació que trenqui amb els 
estereotips de gènere i de sexualitat (tallers de 
dansa per a homes...). 

๏ En la selecció d’artistes, talleristes... evita adoptar 
estereotips de gènere. Per exemple tallers sobre 
filosofia i ciència impartits per dones, tallers de 
cos i moviment impartits per homes. 

๏ A l’hora de muntar i desmuntar, evita una divisió 
de tasques que reforci els estereotips de gènere.  

๏ Inclou elements de valoració de les accions 
culturals amb indicadors i dades desglossades per 
sexe.  

๏ Programa tenint en compte la conciliació familiar, 
personal i laboral. Programa diversificant horaris i 
espais. Programa activitats on es pot participar 
amb infants. Inclou espai de cura per als infants 
amb materials i recursos que fomentin la 
coeducació.  

Març Llinàs / Una nit d’humor amb Març LLinàs

Nus Cooperativa / Monòlegs a la plaça

Eloi Martín / Espolsant la pols 

La Boia teatre / La veritat de les princeses



 Necessites informació, 
orientació, assessorament i/o 
atenció? 
Has patit alguna situació de 
violència o discriminació per 
raó de gènere o sexualitat? 

Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones  
(SIAD) 

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 drets de 
les dones 

➡ Atenció psicològica 
➡ Assessorament jurídic i legal 
➡ Tallers i espais grupals de bon tracte, 

relació i aprenentatge 

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 

Servei d’Atenció Integral a 
la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere (SAI) 

Ens pots trobar a:  
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
Plaça Palau, 8 d’Olot 
tel. 972.266.644 

SIAD 649856110 (o per WhatsApp) 
siad@casg.cat 
https://www.casg.cat/siad     

SAI 679698447 (o per WhatsApp) 
sai@casg.cat  
https://www.casg.cat/sai/ 

Contra la violència masclista  
Telèfon gratuït  i confidencial d’atenció 

900 900 120 (24h/365 dies) 

mailto:siad@casg.cat
https://www.casg.cat/tema/serveis/informacio-assessorament-dona/
mailto:sai@casg.cat
https://www.casg.cat/sai/



