
A Argentona combatem el sexisme...

... per festa major i durant tot l’any!!



Les festes són perquè tothom puguem  gaudir
En festes NO tot s’hi val. 
El consum o l’abús de cap droga, NO justifica cap 
agressió. 
En festes el NO segueix sent NO. 
Ser pesat o bavós NO és lligar, és ASSETJAR.

MAI T’HAS TROBAT QUE....  
Has hagut de marxar  d’un lloc públic ( al bus, el tren,
un bar, al carrer ... ) per sentir-te agredida i no has 
sabut  què fer. 

DAVANT D’UNA AGRESSIÓ SEXISTA:
 NO HO PERMETIS!!!
 ACTUA!!  IMPLICA’T!! 



MIRA EL

QUE T’HEM
PREPARAT

Has sentit por al sentir passos darrere 
teu i has accelerat el pas. 
T’has sentit humiliada o controlada 
per la teva parella.
T’has sentit pressionada 
o forçada a mantenir 
relacions sexuals. 
Has deixat de sortir sola a un 
bar, anar a un concert,... 
per por o pel “què diran”

Si estàs FARTA de trobar-te bavosos  i  no et fan gràcia les 
“ suposades “ bromes i floretes masclistes: 



SAPS QUE ÉS LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
És una violència estructural que s’exerceix a través de 
conductes de domini, control i abús de poder en diferents 
àmbits de la vida, tant a nivell afectiu, sexual, en les relacions  
familiars, a nivell laboral com a nivell sociocomunitari , 
les quals  comporten un repartiment desigual del treball 
domèstic i de cura, l’establiment de categories professionals 
menys valorades, legitimació i ús del poder, ....).
Es pot manifestar  amb insults, 
suposades 
“ floretes “, 
menyspreus ,
 humiliacions, 
expressions de 
gelosia, xantatge 
emocional, 
tocaments,
assetjament sexual,  cops, aïllament 
social i familiar, privacions econòmiques,
violacions, assassinats... 
Els estereotips socials normalitzen i banalitzen  molts com-
portaments masclistes, els quals  fan servir la violència, la
força i conductes de domini. Així com també  es valora



positivament com a expressió de feminitat la fragilitat, la 
submissió i la dependència.

PISTES PER DETECTAR ACTITUDS  
I  COMPORTAMENTS  MASCLISTES

Controla tot el que fas, t’exigeix explicacions  i NO vol 
que tingueu secrets
Vol saber on vas, amb qui o a qui has vist,  l’horari i 
el temps que has estat a cada lloc, quant de temps 
estaràs fora o quan tornaràs, et truca per saber que 
fas contínuament o passa per casa teva,... 
Et vigila, vol que canviïs la manera de vestir, de 
maquillar-se o de parlar i relacionar-te amb els teus 
amics . No vol que surtis amb els teus col·legues. No 
vol que en la teva vida hagi ningú més.
Et tracta com si no tinguessis criteri, infravalora la 
teva opinió. 
S’enfada i actua de forma impulsiva, t’obliga a tenir 
relacions sexuals quan no vols i sense protecció.



T’imposa la seva voluntat i no té en compte les teves 
necessitats sexuals.
No confia en tu, et posa trampes per veure si 
l’enganyes, per esbrinar si menteixes, si l’estimes, etc. 

COMBATEM  ALS AGRESSORS 
I LES AGRESSIONS SEXISTES 

Responent  amb paraules i amb gestos de rebuig.
Actuem Si veiem una agressió, no ens quedem al 
marge. No siguem còmplices. 
Preguntem a la víctima  si necessita ajuda. 
SI alguna cosa no ens agrada, diem NO.
NO acceptem relacions sexuals imposades i sense 
preservatiu.
NO realitzem pràctiques sexuals que no desitgem   
Rebutgem les relacions mancades de respecte 
i confiança.
Construint formes de feminitat i de masculinitat  que 
NO ens limitin. 
Respectem la diversitat  sexual.



N’ETS CÒMPLICE?

SISTEMA PATRIARCAL



... per festa major i durant tot l’any!!

TELÈFONS D’INTERÈS 
Telèfon d’emergències: 112            
Policia: 93 797 13 13
Línia d’atenció Violència Masclista: 
900 900 120      
Area d’Igualtat Ajuntament d’Argentona:   
igualtat@argentona.cat · 93 797 49 00
ABS Argentona: 93 756 10 92


