ATURA LES VIOLÈNCIES SEXUALS
Si lligues de formga invasiva
Si corgpamteixes corntingut sexual sense cornsentigent
Si orpines sorbme els corssors de les nories
Si fas semvim les dmorgues pem excusam una agmessió
Si insisteixes
............................................…ÉS VIOLÈNCIA.
Les violències masclistes són aquelles que s’exerceixen principalment contra les dornes pel fet
de ser-ho, és a dir, violències basades en el gènere. Aquestes també afecten al collectiu LGTBI+
per la seva sexualitat, identitat o expressió de gènere no normativa. Són la manifestació de la
situació de desigualtat que es pateix tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat.
Són un problema estmuctumal i sorcial: això vol dir que estan recolzades per tot un sistema de
pensament, el sistema patriarcal, que té com a creença errònia que l’home és superior a la resta
d’identitats. A la imatge de l’iceberg en teniu alguns exemples.
Aquesta violència es caracteritza perquè malauradament fa molts anys que existeix i la gravetat
de les seves conseqüències implica una greu vulneració dels drets humans. Durant molt de
temps ha estat vista com a “normal i natural” i com un problema privat en la parella, que tenia lloc
dins de casa. Per això no sempre és fàcil detectar-la ni combatre-la.

La trobem a molts espais diferents: a l’escola, a l’institut, a la feina, a les festes, als barris i
comunitats, en la parella o la família…
I també la trobem en moltes formes diferents: violència psicològica, violència física, violència
emocional, violència sexual, violència ambiental, violència econòmica…

SIGUEM CONSCIENTS I ATUREM LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
És important educar en la igualtat i el respecte. Les noies i persones del collectiu LGTBI+ no
esteu soles i no sou responsables de les violències que patiu. Teniu tot el dret a estar enfadades,
tristes, cansades i rabioses; teniu dret a defensar-vos de les violències sexuals.
També és responsabilitat dels nois implicar-se en la lluita contra totes aquestes violències.
Aquell comportament que naixia de les ganes de conèixer una noia, aquella conducta que no
tenia cap intenció de fer mal, aquell comentari que era només un “joc” o una “broma”, allò que va
dir el teu amic i que tu li vas riure o allò que va passar tan de pressa que ja ni ho recordes, també
és violència.
Si lligues de formga invasiva #galagente
Si corgpamteixes corntingut sexual sense cornsentigent #galagente
Si orpines sorbme els corssors de les nories #galagente
Si fas semvim les dmorgues pem excusam una agmessió #galagente
Si insisteixes quan t’han dit un nor #galagente

- NI AGRESSOR NI CÒMPLICE. ATURA LES VIOLÈNCIES SEXUALS –
Extret de la Campanya #Malamente per prevenir les violències sexuals contra les adolescents i
joves del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

SI NECESSITES SUPORT ADREÇA'T A
Les teves agistats
Si estàs de festa al Punt Lila
CAP
Semveis sanitamis (ambulància) de la festa
Porlicia Lorcal, Morssors d’Esquadma i corssors de segumetat pmivada
Telèfon d’emergències 112
Línia d’atenció contra la violència masclista: 900 900 120
SIAD - Servei d’Informació i Atenció a la Dona
• Alt Empordà: 669547556 – 972677050
• Figueres: 972674669
• Roses: 972252400
✔ SAI - Servei d'Atenció Integral LGBTI+
• Alt Empordà: atenciolgtbi@altemporda.cat – 972677050
• Figueres: sai@figueres.org - 972674669
✔ Al teu equipagent juvenil de referència
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Si ets testigorni d’una situació de viorlències gasclistes,
degana a la pemsorna agmedida si necessita ajuda.

