
ATURA LES VIOLÈNCIES SEXUALS
Si lligues de forma invasiva

Si comparteixes contingut sexual sense consentiment

Si opines sobre els cossos de les noies 

Si fas servir les drogues per excusar una agressió

Si insisteixes 

...............................................ÉS VIOLÈNCIA.

Les  VIOLÈNCIES SEXUALS són un tipus de  VIOLÈNCIES MASCLISTES. Apareixen com una

forma de controlar i  dominar les dones a través del sexe, n’hi  ha de diversos tipus i  estan

presents en diferents espais de la vida quotidiana de les dones.

L’arrel  d’aquestes violències és la  IDEOLOGIA MASCLISTA. La nostra visió del  món i  de les

relacions està plena d’idees, valors i pràctiques masclistes. Per això costa tant identificar les

violències contra les dones, perquè són conductes que veiem com a “normals i naturals”. Cal

identificar les  VIOLÈNCIES SEXUALS QUOTIDIANES que les  noies pateixen des de sempre

només pel fet de ser noies. Violències sexuals que socialment costa molt reconèixer com a

agressions sexuals.



Dir a les NOIES que no esteu soles i que no sou responsables de les violències que patiu. Que

teniu tot el dret a estar enfadades, tristes, cansades i rabioses. Dret a sentir-vos com vulgueu

i a defensar-vos de les violències sexuals.

Dir als NOIS que 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”, allò

que ni tan sols vas fer o dir tu, o allò que va passar tan de pressa que ja ni ho recordes, també

és violència sexual.

Si lligues de forma invasiva #malamente 

Si comparteixes contingut sexual sense consentiment #malamente 

Si opines sobre els cossos de les noies #malamente 

Si fas servir les drogues per excusar una agressió #malamente 

Si insisteixes #malamente 

- 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
• Si estàs de festa al Punt lila

• CAP

• Serveis sanitaris (ambulància) de la festa

• Policia Local, Mossos d’Esquadra i cossos de seguretat privada

• 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 equipament juvenil de referència

Si ets testimoni d’una situació de violència masclista, demana a la persona

agredida si necessita ajuda.




