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PARAULES 
de l’editora

Aquest Projecte és finançat pel Programa REC de la 
Unió Europea en drets, igualtat i ciutadania (2014-
2020). El contingut d’aquest informe representa només 
les opinions de les autores i és de la seva exclusiva 
responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap 
responsabilitat per l’ús que pugui fer-se de la informació 
que conté.

És un gran honor presentar la revista True 2 You. Aquesta 
revista és única i pretén liderar la producció de material 
educatiu útil i de qualitat per a joves, professorat i professionals 
treballant amb joves. Representa una nova forma de poder 
aprendre, créixer, relacionar-nos i comunicar-nos amb els i 
les altres.
 
Aquesta edició tracta sobre la prevenció del ciberassetjament 
i abús sexual i va ser desenvolupada en el context del projecte 
“Jo dic NO. Apoderant a la joventut, especialment a les 
noies, perquè s’oposin a la violència cibernètica sexual i de 
gènere en les relacions de parella, 2019 - 2021”, finançat 
pel Programa REC de la Comissió Europea i implementat 
per CESI a Croàcia, NANE a Hongria, AWC a Sèrbia i 
la Fundació INDERA a Espanya. Aquesta edició sobre 
el ciberassetjament i abús sexual ofereix un espai per a 
reconèixer el que constitueix la violència ‘online’ i ‘offline’, 
ofereix suport per a desenvolupar les nostres habilitats per a 
comunicar-nos de manera respectuosa, encoratja a oposar-se 
a la pressió exercida per les nostres parelles i a rebutjar els 
comportaments abusius que han estat normalitzats.

True 2 You ofereix a les i els joves que si bé cada qui té una 
visió pròpia sobre la vida, sobre els ideals pels quals val la 
pena lluitar i sobre les creences que controlen les nostres 
decisions quotidianes, que inclouen totes aquelles que hem 
normalitzat i sovint donem per descomptat, la clau és saber 
que la vida pot ser genuïnament molt diferent si no ens deixem 
dominar pels nostres ideals ni creences, ja que si ho fem 
ens reduïm i ens convertim en mers portaveus d’aquestes. 
Aquest camí permet a la gent jove crear solidaritat entre elles 
i identificar els seus propis límits i els dels i les altres per a viure 
d’una manera que digui clarament NO a l’abús i la violència 
i clarament SÍ a la integritat corporal i a honrar els nostres 
cossos i a nosaltres mateixos/es establint noves normes.

El desenvolupament d’aquesta revista ha estat un procés 
extraordinari d’aprenentatge, treball i creixement conjunt 
i només ha estat possible gràcies a les i els joves de tot  
Europa i a les seves precioses i valuoses contribucions, la 
seva dedicació i compromís per a viure el veritable benestar!

Amb Amor,
Rachel Andras
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ANNA:

Ei,  recordes el  Miquel? Vam 

anar junts a l ’escola i  ha 

tornat a la ciutat  per una set -

mana. Ens veurem més tard 

per posar-nos al  dia.. . 

MIQUEL:

Ahh, I  see.. .

JUDIT:
Hey, don' t  get mad at me! Where are you 

going now?

DANIEL:
De debò?

ANNA:

Ja ho vaig parlar amb el l  fa 

uns dies i  vaig pensar que 

no hi hauria cap problema, 

perquè tu i  jo ja ens veurem 

el cap de setmana.

ANNA:
Però avui és l ’únic dia que el l  pot quedar.. . 

ANNA:
Escol ta! No t’enfadis amb mi.. .  On vas, 

ara?

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY  TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY

5EDICIÓ 1

ÉS POSSIBLE TENIR UN AMIC ALHORA QUE TENS PARELLA?

DANIEL:
I  ha de ser avui? Pensava que passaríem la tarda 

junts. . .
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MARC:

Res nou d’interessant, però la 

vida va bé en general! Encara 

que ara estic una mica estressat, 

la sele s’acosta...

MARC:

Escolta, que si has de 

respondre fes-ho, no et 

preocupis.

ANNA:

No.... ara estic amb tu, 

parlaré amb ell més tard. 
ANNA:

Joder, ho sento. 

M’ocupo d’això un 

segon.ANNA:
Eh! Per què em truques ara? T’he dit que estic amb 

el Marc. 

DANIEL:
PERÒ ON ESTÀS?! El vull anar a conèixer!

ANNA:És el meu novio, diu que 
es penedeix de la forma en 
què va reaccionar abans i 

pregunta per nosaltres. Espera, 
que li enviaré un missatge. 

ANNA:

Coooooom? De veritat 

m’acaba de penjar?

ANNA:Bé, d’aquí no passo. Només estic posant-me al dia amb un amic. Parlarem d’això més tard. 

DANIEL:
Hola xavals!

TODOS:
Hola bro!

AMIC2:

Clar, però, no anàveu a 

passar junts el finde? 

AMIC2:

Vaja, jo també estaria 

alarmat. A saber què és el 

que estan fent... 

DANIEL:Sí, sóc conscient d’això, però estàvem mirant una peli i de sobte em treu el tema... I a més s’enfada quan la truco mentres està amb ell.  

AMIC2:

Suposo que tens raó... 

Té dret a veure’s amb 

altra gent, com tu amb 

nosaltres!

AMIC1:De veritat? Perquè sigui un 
tio significa que no poden ser amics?

AMIC1:
Escolta tio, estàs molt callat, què et passa? 

DANIEL AL PARC

MARC:

No et preocupis, 

respon i ja està. 

ANNA:
Mira passo... Bé, expli -
ca’m, què has estat fent 

últimament?

L’ANNA I EL SEU AMIC

DANIEL:
L’Anna està amb un “amic” i  por ten mol ta estona junts. . .

AMIC1:

Bro, no estàs sent una 

mica controlador? És que 

no confíes en ella? 
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TEST!
És AMOR o CONTROL?

Diuen que es preocupen, i saps que ho fan, però de 
vegades sembla massa. Les seves accions són de 
cura... o de control?   
Sigues sincer/a amb tu mateix/a. Marca les 
caselles de les situacions que has experimentat.
  

El meu nòvio o nòvia... SEMPRE A VEGADES MAI

Tracta de canviar alguna cosa 
de mi

No em deixa parlar amb 
altres nois/noies

Controla què faig, on vaig i 
amb qui he estat parlant  

Tracta d’impedir que passi 
temps amb amics o familiars

Em fa sentir com si hagués 
d’anar en compte amb el 
que faig o dic

Es molesta si li dic que no a 
alguna cosa (sexe inclòs)

Em menysprea o m’humilia

Tracta de solucionar una 
discussió fent-me sentir 
en un compromís

M’ha pressionat, forçat o enganyat 
per fer coses sexuals que jo no 
volia fer

Ha actuat de formes que m’han 
espantat o ferit  

Es molesta si surto amb amics sense 
ell

M’ha amenaçat dient-me que em 
faria mal o es mataria si el deixo

Em fa sentir por a no estar d’acord 
o a dir que no al que em proposa

No és feliç si prenc les 
meves pròpies decisions 
sobre la meva vida

Has rebut alguna senyal d’advertència quan has omplert aquesta llista? Si és així, significa que estàs en 
una relació tòxica o abusiva.

Si has experimentat qualsevol de les situacions de la llista, presta atenció al comportament, perquè si es 
repeteix, és una senyal d’abús. No ho ignoris! Pregunta’t què has de fer al respecte i amb qui ho 

pots parlar.
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PARA i sent el teu cos. Què està 
passant en el teu cos? Tens la 
respiració accelerada, estàs suant, 
tens les mans o el cos tens, estàs 
ansiós/a, etc.? Aquests són senyals 
que alguna cosa no va bé.
 
RESPIRA Concentra’t en la teva 
respiració i no en el que succeeix al 
teu voltant. La respiració t’ajuda a 
connectar-te de nou amb tu mateix/a.

PREGUNTA’T  a tu mateix/a a 
què estàs reaccionant: Què és 
exactament el que t’ha ferit? Si sents 
que estàs enfadat/da, descobreix 
què és el que et fa sentir tant enfadat/
da. Et sents defraudat/da, rebutjat/
da, desconfiat/da, sense amor, etc.?

ACTUA Si sents que pots comunicar-
te sense reacció ni agressió i 
expressar el que sents, fes-ho. Si 
no, allunya’t i aconsegueix espai 
per tornar a conncetar-te amb tu 
mateix/a. 

REACCIÓ

Estàs reaccionant...

IDENTIFICA LES 
TEVES NECESSITATS 

EMOCIONALS 
EN QUALSEVOL 

MOMENT

No hi ha res dolent en sentir 
frustració, ira o dolor, ja que ens està 
dient que alguna cosa va malament 
i és important poder expressar com 
ens sentim.  No obstant això, quan 
ens expressem des de la frustració, 
la ira o el dolor, estem reaccionant 
i la situació no es resol.

Quan responem, ens permetem 
a nosaltres mateixos/es i a l’altra 
persona tenir espai, perquè estem 
expressant allò que sentim en lloc 
de culpar.

Respondre a una situació és més 
fàcil quan podem acceptar el que 
sentim. Per exemple, aceptar (no 
ignorar) que hemos sido heridos 

acceptar (no ignorar) que hem sigut 
ferits per algú o per una situació ens 
permet comunicar clarament el que 
està passant.

Accepta allò que sents!

SIGUES SUPER HONEST/A 
AMB TU MATEIX/A I AMB 
L’ALTRA PERSONA!!

Amb honestedat pots desfer el camí 
emprès/pots parar. Quan veiem 
clarament què és el que ens fa mal, 
ens comencem a conèixer més i no 
hem de construir un mur o lluitar 
constantment per a protegir-nos.

o responent?
Les nostres reaccions, i amb elles les nostres emocions, poden anar de 0 a 
100 km/h en una fracció de segon. Així que pren-te el teu temps i sent el 
que passa en el teu cos reparant en sentiments angoixants.
  
Quan entenem la diferència entre una 
reacció i una resposta som més conscients 
de com actuar en diferents situacions!

LES EMOCIONS SÓN DADES SUPER VALUOSES, i volem 
que aquestes ens informin, no que ens dominin. Si som més conscients 
de com ens sentim, podem observar les situacions i respondre en lloc de 
reaccionar.

Sempre és millor ser un/a mateix/a i no dependre d’una situació i les 
seves necessitats. A través de comprendre’t a tu i a les teves necessitats, 
comences a coneixe’t i a ser tu! 

PARA

RESPIRA

1

2

3

4

PREGUNTA’T

ACTUA

Passes para aconseguir-ho:

RESPOSTA
 TRUE 2 YOU    REACCIÓ O RESPOSTA  TRUE 2 YOU    REACCIÓ O RESPOSTA
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Hi ha una explicació per a qualsevol comportament i quant més l’entenguem, 
més fàcilment podrem canviar-lo. Això significa que no hem de jutjar el 
comportament, sinó entendre’l! 

Un cop haguem entès el nostre comportament i el dels altres, tindrem la 
possibilitat de canviar-lo.

Cada comportament té una explicació!
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Quines són les teves NECESSITATS?
Les necessitats es poden definir com una condició o situació en la qual 
es requereix o es vol alguna cosa. Les necessitats, per tant, depenen dels 
nostres desitjos i percepcions del que mereixem i el que devem o podem 
demanar-nos a nosaltres mateixos/es i als altres, en diferents situacions.

Hi ha diferents tipus de necessitats: 

Necessitats internes, que depenen de les nostres pròpies decisions.

Necessitats externes, que podem desitjar, però que no estan 

influenciades per les nostres accions directes, i que sovint depenen 

d’altres.

Exemples de necessitats internes: 

- Necessito el meu propi espai

- Necessito pensar bé de mi mateix/a encara que no li agradi a ningú

- Necessito una mica de temps lliure cada setmana per sentir-me 

equilibrada

Exemples de necessitats externes: 

- Necessito que algú m’estimi

- Necessito ser acceptat/da i respectat/da pels meus companys/es 

de classe
- Necessito passar temps amb els meus amics/gues

Per què ens pot ajudar ser capaços/ces de diferenciar les nostres necessitats 

internes de les externes?

Les necessitats internes normalment depenen totalment de les nostres pròpies 

decisions. La nostra qualitat de vida pot millorar si som conscients del que som 

capaços/ces de fer per nosaltres mateixos/es, per a sentir-nos millors i més 

equilibrats/des. Per exemple, si saps que et sents millor quan tens temps per a 

tu mateix/a, planifica tenir aquests moments.

Les necessitats externes no depenen totalment de nosaltres. Per exemple, si 

necessites passar molt de temps amb la teva parella per a sentir-te millor i 

ella/ell no se sent així o no pot passar gaire temps amb tu, com et sentiries al 

respecte?
Les necessitats externes sovint no podem controlar-les, no obstant això podem 

comunicar com ens sentim.

Una vegada que sàpigues 
quines són les teves 

necessitats, comunica-
les. Si no, com sabran 
els altres quines són?  

Per exemple, si sents que 
necessites una mica d’espai, 
fes-ho saber, no poden llegir 

els teus pensaments!

Les necessitats també poden dividir-se en negociables i no negociables. Per 
exemple, si la teva necessitat és que els teus amics sempre puguin passar temps 
amb tu quan vulguis estar amb ells, és una necessitat negociable. Per contra, per 
exemple, decidir lliurement el que vols fer en el teu temps lliure és una necessitat 
no negociable.

Exemples de necessitats negociables: - Necessito que els meus amics estiguin sempre disponibles quan 
vulgui passar temps amb ells.- Necessito que el meu company sempre agafi el telèfon quan li truqui.
- M’agrada un noi o una noia i necessito agradar-li també.Exemples de necessitats no negociables: - Necessito decidir amb qui vull passar el meu temps lliure.

- Necessito decidir què vull compartir a les meves xarxes socials.
- Necessito decidir amb qui vull tenir una relació.

BASANT-TE EN ELS 
EXEMPLES, PENSA SI POTS 

POSAR MÉS EXEMPLES 
DE NECESSITATS 

INTERNES/EXTERNES 
I DE NECESSITATS 

NEGOCIABLES/NO 
NEGOCIABLES.

Això et pot ajudar a pensar en el que ets capaç de fer 
per a tu mateix/a per donar-te suport.
 
Ningú és capaç d’esbrinar les teves necessitats si no les 
comuniques.
 
Lamentablement, hi ha algunes persones que no 
volen tenir en compte les teves necessitats i només 
es concentren en les seves necessitats i t’obliguen 
a satisfer les seves. Si algú està ignorant les teves 
necessitats, pot ser un signe d’una relació tòxica.
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Maneres 
de dir No

EN PERSONA TU:

1

2

3

Pots allunyar-te 
de la persona;

Pots aixecar la mà 
per a detenir-los;

Pots dir 
verbalment No. 

ONLINE TU

1

2

3

Pots bloquejar-los;
 

Pots denunciar-los;

O pots 
simplement no 
respondre.  

Aquí hi ha alguns mètodes a utilitzar:

Sovint tendim a atacar o culpar a l’altre quan estem en 
una situació conflictiva. Tendim a parlar del que els altres 
estan fent i amb això els culpem, jutgem o ataquem. Això 
no ajuda a ningú i específicament quan estem tractant 
amb un possible agressor pot posar-nos en una situació 
insegura.

Ets molt més fort/a en qualsevol situació si no et concentres 
en el que l’altre fa o diu, sinó en com et sents tu. Deixes 
de culpar i t’expresses a partir dels teus sentiments. Això 
ajuda a l’altre a sortir de la seva reacció i li dona la 
possibilitat de respondre. 

I-Message

Alguna vegada has estat en alguna situació en la qual algú t’ha 
demanat alguna cosa i has sentit que no podies dir que no? Una 
amiga que et demanava que li prestessis un vestit o un top, algú que 
et demanava el teu Instagram/Snapchat o el teu número de telèfon, 
que et demanava més informació sobre tu, que t’anava a tocar, que et 
demanava una foto?
  
Per a algunes persones és molt fàcil dir que no. Tenen la confiança 
suficient per a fer-ho, però per a alguns de nosaltres pot ser que no 
sigui tan fàcil i no passa res... només necessitem posar-ho en pràctica.

Alguna vegada t’has donat l’espai per a almenys explorar maneres 
de dir no a alguna cosa o a algú?

Pots Dir No!

És súper important reflexionar sobre el que ens fa reaccionar i construir 
la nostra capacitat de respondre i dir “No” al que sentim que no ens 
ajuda.

No obstant, sovint et trobaràs en situacions amb persones que volen 
obligar-te a veure el seu punt de vista, o a fer el que volen que facis.

Quan no estàs d’acord amb ells, poden tornar-se bastant furiosos 
i agressius. Així que també és important saber què fer quan això 
succeeix.

Estigues fora de perill!!
 
El nom d’aquesta tècnica ve dels dies dels discos de vinil. Quan un 
disc de vinil es ratllava o trencava, tocava la mateixa peça musical 
repetidament.

La tècnica requereix que repeteixis el mateix missatge repetidament, 
fins que l’altra persona tingui clar que no canviaràs d’opinió.

Important: El teu missatge ha de ser molt 
clar!!
 
● Sí, sé que és important, però no vull anar... Ho sento, però no vull 
anar... Sé el que significa per a tu, però no vull anar.
 
● Sí, sé que ens estem divertint molt i m’encanta passar temps amb 
tu, però no et vull fer un petó... Sé que et ve de gust fer-ho i que és 
genial, però no et vull fer un petó.... Sé que esperes que et faci un 
petó, però no et vull fer un petó... Sí, m’agrades molt, però et vull 
fer un petó...

El disc ratllat

  

DESCRIU COM ET SENTS...

● “Em sento trist/a ara mateix….” 

DESCRIU COM ET FA 
SENTIR LA SITUACIÓ 

● “Em sento insegur/a, incòmode ara 
mateix...” 
● “No sé molt bé què dir…” 

DESCRIU COM EL QUE ESTÀ 
SUCCEÏNT ES CONNECTA 
AMB EL QUE SENTS...

● M’enfado quan la gent utilitza sobrenoms 
per a referir-se a mi.

● Em sento ferit/a quan ningú em pregunta  
    què vull fer.
● Em resulta sospitós quan algú em diu que   
   està fent una cosa, i després m’entero que            
   està fent una altra cosa. 
● Em sento frustrat/a, molest/a quan la   
    gent diu que farà alguna cosa per mi i   
    després no ho fa.
● Quan els altres em molesten, sento   
    aquesta ràbia en les meves entranyes i  
    només vull trencar alguna cosa.
● M’espanto per tots els crits i empentes.
● Em sento humiliat/a perquè cridar-me   
    davant dels altres és una falta de respecte.
● Em preocupa quan no hi ha cap trucada ni      
    missatge.
● Quan la gent parla de mi com si no jo fos  
    allà, em sento impotent i inútil. 
● Em sento ferit/a perquè ningú em va   
    preguntar què pensava.

Pots pensar en 
més o en diferents 
formes de dir no?
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SER COMPLAENT
o

ACTUAR DE COR?

Una persona a la qual li agrada 
agradar als altres podria pensar: 
“Si no faig el que el meu amic/
la meva amiga vol, s’enfadarà 
amb mi i no li agradaré”. No 
seré més un bon amic o amiga 
per a ell/a, així que serà millor 
que el/la complagui”.

No hi ha res dolent en ser amable, es podria dir 
– però detinguem-nos un moment en això.

Intentar agradar és un comportament que hem 
après a aplicar per a evitar reaccions per part 
d’altres persones o situacions complicades, 
conflictes, baralles, problemes, etc.

Raons per les quals intentem agradar:

SOVINT CREIEM QUE 
SOM EL NOSTRE 

COMPORTAMENT, 
QUAN EN REALITAT 

NO HO SOM!!  

Quina és la diferència? Recorda, aprenem a comportar-
nos! Hi ha moltes maneres de dir què és un bon o 
mal comportament sent un home o una dona.

● Falta de confiança 
en tu mateix/a
● Por a la ira dels altres
● Temor a la soledat
● Culpabilitat i venjança
● Buscar aprovació
● Sentir la pèrdua d’un altre

Personalment, he viscut l’experiència 
de ser “massa amable” quan tenia 
13 anys. En aquella època, tenia 
una amiga que era súper dolça amb 
mi quan estàvem les dues soles, però 
quan estàvem amb altres persones, 
es burlava de mi. Jo, sent tan 
insegura com era a aquella edat, ho 
acceptava per por a quedar-me sola.

Ara, amb 22 anys, m’adono 
que aquella noia era encara 
més insegura que jo i per això 
necessitava a algú a qui intimidar, 
per a sentir-se millor amb ella 
mateixa. Aquella experiència 
em va ensenyar a no permetre 
més aquell comportament i a 
respectar-me encara més.

Autoestima als 13 anys

Què és el que realment 
escollim quan volem complaure?

En escollir complaure als altres no 
només estem evitant el que sentim, 
sinó també el que l’altra persona 
pot sentir i específicament com pot 
reaccionar.

Si creus que pots ser una persona 
que li agrada agradar als altres, 
pregunta’t si estàs evitant les 
reaccions dels altres.

És súper important cuidar als 
altres, però quan els complaem 
no els estem ajudant en absolut!

Així que, per què no actuar des del 
cor en lloc d’intentar agradar als 
altres?

Actuar des del cor significa 
comprendre a l’altre però no a 
costa de nosaltres mateixos/es.

Quan ens estimem a nosaltres 
mateixos/es, tenim el poder de 
triar i expressar el que sentim. 
D’aquesta manera, atenem les 
nostres necessitats i incentivem 
als altres a ser respectuosos i a 
fer el mateix.

“Sentir-nos còmodes 
en qualsevol situació 
sense tenir conflictes”

Testimoni

“ACTUAR DES DEL 
COR SIGNIFICA 
COMPRENDRE 

A L’ALTRA 
PERSONA”

 TRUE 2 YOU    SER COMPLAENT O ACTUAR DE COR?
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GELOSIA

La gelosia ve d’un sentiment 
d’inferioritat i de la tendència 
a comparar-se amb els altres 
i sentir que ets menys

El seu origen pot relacionar-
se amb la sospita i la 
inseguretat. En realitat és 
por, por a no ser suficient.

  

Quan vivim amb inseguretat, la gelosia es pot 
convertir ràpidament en paranoia i obsessió i 
pot amenaçar de destruir aquella relació que 
tanta por tenim de perdre. Quan això ens passa, 
podem ser enganyats/des pel fet de creure que 
la nostra relació està en perill immediat i tot el 
que volem és protegir el que més estimem.

Sovint, confonem la gelosia amb l’amor i creiem 
que “vaja, aquella persona està realment 
interessada en mi”, però en realitat aquest 
concepte s’allunya molt del que és realment 
l’amor. Sovint, la gelosia comença amb petits 
detalls, com un de la parella que sospita i 
busca proves que està sent enganyat/da. 

LA TEVA 
PARELLA CON-

TROLA AMB 
QUI PARLES?   

S’espera que passis tot el teu 
temps amb ells o elles.

No estan emocionats pel fet de 
veure’t, sinó que són insistents.

Et demanen que deixis els compromisos 
amb les teves amistats, amb el treball, 
amb l’escola, amb l’esport o amb la 
família perquè “mai s’havien sentit així 
abans” i “necessiten estar prop de tu”.

Es posen de mal humor quan no 
compleixes amb alguna cosa, i tendeixen 
a aparèixer a qualsevol lloc que 
estiguis, fins i tot sense ser convidats.

Odien estar lluny de tu i et contacten 
constantment quan no esteu junts.

Els hi agrada saber el que 
estàs fent i amb qui estàs.

Quan estàs fora, et truquen, t’envien 
missatges de text o et contacten a través 
de les xarxes socials tota l’estona, 
esperant respostes immediates.

Et demanen que activis aplicacions 
per saber on estàs.

Tens el telèfon a mà perquè saps 
que si no respons ràpidament, 
sospitaran de tu o es molestaran.

Indicadors de Gelosia: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si no troben res, en lloc de donar 
l’assumpte per acabat, desfogaran 
la seva frustració atacant a l’altre 
amb acusacions, culpes, insults i 
amenaces fins, finalment, abusar 
emocionalment i físicament.

Les tàctiques per a atacar a l’altre 
poden ser moltes, totes per evitar 
senti la por de la possible pèrdua. 
Encara que pot semblar bonic quan 
algú vol passar tot el seu temps amb 
tu, una persona que et respecti i 
t’estimi et deixarà el teu propi espai.

Una relació sana no requereix 
“indicadors a seguir”. La teva 
parella no hauria d’exigir-te que 
et mantinguis en contacte constant 
quan estiguis fora. Saber que estàs 
fora de perill hauria de ser suficient, 
i si no ho és, no està respectant els 
teus límits. Tu només et pertanys a tu 
mateix/a i tens permès viure la teva 
pròpia vida.

TU ets la teva única 
persona, i tens tot 
el dret a viure la 
teva pròpia vida!

 TRUE 2 YOU    JEALOUSY
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Hi ha certes persones amb les quals no 
interactuaries, perquè saps que pot acabar 
en una baralla amb la teva parella? La 
llista pot incloure exparelles, persones que 
t’agraden, persones de l’altre sexe, etc. 

Hi ha molts arguments que et donen el motiu 
pel qual no hauries de veure’t amb certes 
persones: “Confio en tu, però no en ells”; “Em 
sento incòmode quan parles amb aquesta 
persona”; “No soc suficient per tu?” 

El fet que la teva parella 
controli amb qui pots 
parlar pot conduir a una 
tàctica d’abús anomenada 
AÏLLAMENT.

Amb el temps, ja no pots veure a ningú que 
no sigui la teva parella i et quedes totalment 
aïllat o aïllada amb ell/ella. Aquesta és una 
situació on cada vegada més es desenvolupa 
abús emocional i físic i no tens altres persones 
que et donin suport.

Mai està bé decidir amb qui pot o no pot 
parlar la teva parella. Estimar a algú significa 
confiar que prendrà bones decisions sobre la 
gent amb la qual es veu.

Expressa les teves preocupacions i sentiments 
honestament, però si un de vosaltres no pot 
confiar en l’altre, significa que ha arribat el 
moment de seguir endavant sense la teva 
parella.

“Una parella afectuosa mai t’obligarà 
a renunciar als teus hobbies, 
relacions, feines o activitats per a 
poder dominar el teu temps.”

La gelosia de la teva parella NO és                             cul-

pa teva, sinó de la persona gelosa!!

La gelosia ve de les inseguretats de la teva parella i no de l’amor que et té! 
La gelosia succeeix per: 

Baixa autoestima. 

Sentiments d’inseguretat i possessivitat que provenen de la 
dependència de la parella per sentir-se estimat/da i bé amb ell/a 
mateix/a.

Creure que és inadequat/da, que no és suficient.

Què pots fer si ets gelós/a? 

Deixa de controlar la vida dels altres. Com més controles, més et 
preocupes.

Concentra’t en tu mateix/a, construeix l’amor i la capacitat de 
confiar en tu mateix/a.

Comunica obertament i honestament els teus sentiments amb la teva 
parella, la teva por al rebuig, les teves inseguretats, etc.

Parla per tu mateix/a, no culpis, acusis ni t’enfadis!

Demana ajuda
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Quan estava amb els meus amics, 
m’enviava missatges irritat i em cridava 
tot el temps insistint que tornés, i si ho 
feia, em feia milers de preguntes sobre 
tot el que havia fet amb els meus amics 
fins que trobava alguna cosa que jo 
havia fet “malament” i llavors ell 
perdia el control i em castigava.

I això va ser només el començament! Quan es va 
assabentar que tenia un amic a l’escola, em va demanar 
que “trenqués” l’amistat, juntament amb moltes altres 
que m’importaven. Tot el que feia, la meva roba i el meu 
comportament estaven sota la seva supervisió. Em sentia 
com la seva “propietat” i estava constantment nerviosa 
per si feia alguna cosa malament. 

Però, ell era tan afectuós de vegades!! Em sorprenia amb 
notes i regals, era molt dolç amb mi, podia arribar a ser 
tan carinyós!

No obstant això, la majoria de les vegades les meves 
paraules eren manipulades per ell, i amb el temps 
vaig començar a culpar-me a mi mateixa. Pensava que 
mereixia el seu maltractament, perquè ell era tan amable 
i carismàtic amb tots els altres que vaig creure que tot el 
que succeïa entre nosaltres era culpa meva. 
 
Era un malson i jo tractava de convèncer-me tot el temps 
que ell en realitat era afectuós i que jo només havia de 
ser “millor”. Em sentia com en la pel·lícula de Disney “La 
Bella i la Bèstia” i que només havia de ser més amable 
i dolça.

Però en algun moment, amb l’ajuda de les meves 
amistats, em vaig adonar de la meva falta d’autoestima i 
que aquesta relació no era amorosa. M’havia conformat 
amb un nivell molt baix d’amor en la meva relació i en 
entendre això, vaig saber que havia d’acabar amb 
aquesta relació tòxica.

Vaig aconseguir acabar la relació i encara que ell va 
continuar contactant amb mi, em va seguir en públic i 
em va assetjar fortament, finalment vaig aprendre no 
només a confiar de nou sinó a estimar-me a mi mateixa.

Acostumava a pensar que la gelosia intensa era una 
prova d’amor. I com jo volia complaure, vaig permetre 
el comportament tòxic, sense adonar-me que era 
totalment destructiu pels dos.

Si estàs en una relació i experimentes comportaments 
similars, si us plau no els ignoris ni tampoc els justifiquis 
amb els bons comportaments!!

Pregunta-t’ho!
Hem preguntat a gent jove d’Espanya, Hongria, 
Sèrbia i Croàcia aquestes qüestions sobre la 
violència i el control i això és el que han contestat.

I sempre recorda, no 
estàs sol/a! Tampoc ets 
un/a inútil, un/a boig/a, o 
culpable. No importa què 
ha passat, ningú mereix 
ser abusat o abusada.
 

Creus que el fet que la teva parella vulgui 
enviar-te missatges constantment és una 
forma de comportament abusiu?

SÍ
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La gent jove que, en una situació on es 
requereix un intercanvi constant de missatges, 
respondria immediatament i es disculparia:
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“Estava en una relació en què cada mov-

iment que feia estava contolat”

Testimoni
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FENT VEURE QUE NO 
HA PASSAT RES
Recorda el testimoni que acabes de llegir, en el qual 
deia “Em sorprenia amb notes i regals, era molt 
dolç amb mi, podia arribar a ser tan carinyós!”.
 Què penses d’aquest comportament?

Saps d’algú que actua de la mateixa 
manera? Que en un minut està 
cridant o enfadat i al següent actua 
com si res hagués passat?

Aquest tipus de comportament és 
molt comú en les relacions abusives 
i violentes, i forma part del que es 
diu el cicle de la violència.

Les relacions violentes no es tornen 
violentes d’un dia per a un altre i 
tampoc són violentes 24/7.

La violència no comença de sobte; 
és un procés progressiu i lent 
que et debilita a poc a poc.

Al principi de la relació el control o l’abús 
pot a vegades passar desapercebut 
o succeir lentament, sent percebut per 
l’altra persona com a signes d’afecte, 
com la gelosia (com a signe d’amor) 
i com a control ocult després de la 
suposada preocupació o protecció, etc.

A mesura que passa el temps, juntament amb 
aquests actes agressius, la persona pot mostrar 
un comportament tranquil i afectuós. Això pot 
causar confusió a la persona que està sent 
controlada, que segurament intentarà canviar tot 
el que fa per a evitar aquest comportament abusiu, 
arribant fins i tot a culpar-se a si mateixa i no a la 
persona de la relació que està sent abusiva.

Fase d’Acumulació de Tensió

Fase Violenta

Fase de la Lluna de Mel

En aquesta fase comença la tensió entre les persones de la relació i l’abusador es torna 

cada vegada més agitat i agressiu. Alguns comportaments poden ser criticar, estar 

malhumorat, humiliar, amenaçar, deixar de mostrar afecte i cridar. La víctima percep 

l’agitació de l’abusador i té la sensació d’haver de caminar amb peus de plom. La víctima 

farà qualsevol cosa per a evitar que l’explosió es produeixi. Alguns dels comportaments 

de les víctimes podrien incloure acceptar la situació, l’intent de calmar-se, l’intent de 

complaure i de raonar amb l’agressor. 

Aquesta fase es produeix quan l’abusador inicia un abús agressiu, verbal, físic o sexual, tractant de controlar i oprimir a la víctima. Alguns comportaments poden incloure cops, cops de porta, humiliacions, estrangulació, agressió sexual o violació.
El que la víctima podria sentir és por, temor, dolor, cerca de protecció, empipament o vulnerabilitat. Durant aquesta fase la víctima pot trucar a la policia o intentar deixar la relació. 

En aquest punt, l’abusador pot començar a sentir-se avergonyit. Pot ser que es retiri i 

intenti justificar les seves accions davant de si mateix i davant els altres. Per exemple, 

poden dir: “Saps que m’enfada quan dius això”. L’abusador pot prometre no tornar 

a ser violent mai més. Alguns comportaments poden incloure el demanar perdó, el 

plor, la declaració d’amor, l’inici de gestos romàntics, la promesa d’obtenir ajuda, etc. 

Poden tractar d’explicar la violència culpant a altres factors, poden ser molt atents amb 

la persona que experimenta la violència, fins i tot comprant regals. 
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Culpar-te a tu:
Un abusador sovint culparà a una altra 
persona, sobretot a tu, per dir o fer alguna cosa 
que ‘va causar’ el seu comportament violent. 
O pot dir que el seu comportament va ser el 
resultat d’estar sota la influència de l’alcohol 
o les drogues o de sentir-se estressat o frustrat.

Dir-te que ho senten:
També és bastant comú que l’abusador es 
penedeixi i es disculpi després d’una agressió. 
Poden demanar perdó i prometre que no ho 
tornaran a fer. Sovint es penediran sincerament 
del que han fet, la qual cosa fa més difícil per a 
la víctima de l’agressió abandonar la relació.

El que has de recordar:
- El seu comportament violent és la seva responsabilitat, no la teva.

- L’abús mai està bé ni és justificable.

- Diguin el que diguin, la seva violència mai és acceptable.

SI ALGÚ ESTÀ 
DISPOSAT A CANVIAR, 
RESPECTARÀ ELS TEUS 
LÍMITS I NO REPETIRÀ 
EL COMPORTAMENT 

TÒXIC!

Podria semblar que la persona ha canviat

La persona que experimenta la violència pot sentir-se 
confosa i ferida, però també alleujada que la violència 
hagi acabat. Durant aquesta fase, alguns comportaments 
de la víctima poden incloure estar d’acord a quedar-se, 
sentir-se feliç i esperançada en el canvi o tornar amb 
l’abusador.
 
Totes dues persones poden sentir-se felices i voler que 
la relació continuï, per la qual cosa és possible que no 
reconeguin la possibilitat que la violència i el cicle es 
repeteixin.

Al llarg del temps, pot haver-hi canvis en el cicle. La fase 
de la lluna de mel pot fer-se més curta, i la tensió i la 
violència poden augmentar.

Recorda que qualsevol comportament 
repetitiu mostra clars senyals d’una relació 
tòxica o abusiva. Malgrat que van dir que 
lamentaven el que havien fet, si comencen a 
fer-ho de nou, no canviaran!!!
 

Com podem saber si algú està 
en una fase de lluna de mel o 
està disposat/da a canviar?
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La roda del  
Poder i Control 
Dins de la roda de poder i control estan els senyals d’alerta 

- les diferents maneres en què una parella abusiva pot util-

itzar el poder i el control per a manipular la relació. El que pot 

portar a la violència física i sexual. 

Amenaçar d’explorar 
la debilitat d’algú o 
difondre rumors. Dient 
mentides malicioses 
sobre un individu a un 
grup de companys.
 

PRESSIÓ DE GRUP  

AÏLLAMENT/EXCLUSIÓ 
Controlar el que fa una altra 
persona, a qui veu i amb qui 
parla, el que llegeix, a on 
va. Limitar la participació 
externa. Utilitzar la gelosia 
per a justificar les accions.

FORÇAMENT SEXUAL
Manipular o fer amenaces per 
a aconseguir sexe. Fer beure i o 
drogant a algú per a tenir sexe. 
Qualsevol activitat sexual no 
desitjada que passa quan se li 
pressiona, enganya, amenaça 
o força de manera no física 
per a tenir sexe. La coacció 
també pot fer-te pensar que 
li deus sexe a algú.

RODA DEL 
PODER I 

CONTROL

AMENACES
 Fer i/o dur a terme 

amenaces de fer 
alguna cosa per a ferir 

a un altre. Amenaçar 
d’anar-se’n, suïcidar-se, 

denunciar-ho a la policia. 
Fent que retiri els càrrecs. 

Fent que faci coses il·legals. 

MINIMITZAR/
REBUTJAR/
CULPAR 
No prendre’s de debò 
l’abús. Dient que l’abús 
no va succeir. Culpar a 
l’altre per a justificar el 
comportament abusiu. Dir 
que ell/ella ho va causar.
 

INTIMIDACIÓ 
Fer que algú s’espanti utilitzant 
mirades, accions, gestos. 
Destrossant coses. Destruint 
propietats. Abusant de les 
mascotes. Mostrant armes. 

ÚS DE L’ESTATUS SOCIAL
Tractar-lo/la com a un/a 
servent/a. Prenent totes les 
decisions. Actuant com “el 
rei o la reina del món”. Sent 
el/la que defineix els rols 
dels homes i les dones.

IRA/ABÚS EMOCIONAL  
Fer sentir menys a l’altra 
persona. Fent que se senti 
malament per ell o ella. 
Insultant. Fent-li creure 
que està boig/a. Jugant 
a jocs mentals. Humiliant-
se mútuament. Fent que 
se senti culpable.

FORMES  VIOLÈNCIAde

La violència psicològica inclou comportaments que acaben causant mal emocional o mental. Pot 
ser que no danyi el cos físicament, però pot ser igual de dolorós i molest d’altres maneres. Ningú 
es comporta a la perfecció en les seves relacions tot el temps. No obstant això, quan algú et fa mal 
intencionadament una vegada i una altra, es converteix en un abús. El comportament dels altres que 
té com a objectiu fer-te sentir por o mal és un abús.

L’abús emocional pot implicar qualsevol de les següents situacions:

- Abús Verbal:  cridar-te o insultar-te.
- Rebuig: Rebutjar constantment els teus pensaments, idees i opinions.
- Fer llum de gas: fer-te dubtar dels teus propis sentiments i 
pensaments, i fins i tot del teu seny, manipulant la veritat.
- Insults: insultar-te o dir-te que ets estúpid/a, avergonyir-te públicament, 
culpar-te de tot.
- Causar por: fer que et sentis espantat/a, intimidat/a o amenaçat/a.
- Aïllament: limitar la teva llibertat de moviment, impedir el teu contacte amb 
altres persones (com amics o familiars). També pot incloure impedir-te fer 
les coses que normalment fas: activitats socials, esports, escola, etc.

VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA/EMOCIONAL

Les cicatrius dels abusos emocionals són reals i duradores, i afecten la confiança en un mateix o 
mateixa i a l’autoestima, a més de provocar depressió, ansietat o fins i tot pensaments suïcides. 

La violència física bàsicament implica que una persona utilitzi la força física contra tu, la qual cosa et 

causa o podria causar-te mal.

 
L’abús físic pot implicar qualsevol dels següents actes violents:

- Esgarrapar o mossegar

- Empènyer

- Bufetejar, donar puntades

- Asfixiar o escanyar    

VIOLÈNCIA FÍSICA

Moltes persones que han passat per una situació d’abús físic diuen que la violència va començar amb 

només una bufetada o una empenta, però després es va tornar més intensa amb el temps.

- Llançar objectes

- Utilitzar objectes que podrien ferir-te

- Subjectar-te físicament (contra la paret, el sòl, 

el llit, etc.)

- Conducció perillosa
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La violència econòmica o l’abús financer es produeix quan un dels membres de la parella controla 

les finances de l’altre, decidint sense tenir en compte a l’altre com es gastarà o estalviarà els diners i, 

per tant, fent a la víctima dependent.

Què és la violència econòmica?

La violència en l’àmbit de l’Internet o ciberviolència és l’ús de la tecnologia per a causar, facilitar o 

amenaçar amb violència contra les persones, que dona lloc o pot donar lloc a un mal físic, sexual, 

psicològic o econòmic.

Els actes de la ciberviolència poden implicar diferents tipus d’assetjament, violació de la intimitat, abús 

sexual i explotació sexual i delictes contra grups socials o comunitats, així com amenaces directes 

o violència física i diferents formes de delicte a l’Internet. La ciberviolència és tan perjudicial com la 

violència en el món exterior, ja que les seves conseqüències poden ser tan greus com les produïdes 

per la violència en el món físic, i fins i tot poden afectar la salut mental i el benestar d’algú.

CIBERVIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES:  

Diferents estudis mostren que les nenes i les dones tenen més probabilitats de ser víctimes d’alguns

 

CIBERVIOLÈNCIA

Com a adolescents, és possible que aquest tipus de violència no sigui exactament així, 

ja que els diners que tenim depenen dels nostres pares i cuidadors. No obstant això, una 

parella pot controlar el que fas amb el teu temps i amb això evitar que guanyis diners.

 
Imagina, per exemple, que és estiu i vols treballar en aquesta cafeteria, o fer de mainadera, 

perquè vols guanyar una mica de diners extres, però la teva parella t’impedeix fer-ho.Un altre exemple és quan la teva parella decideix com gastes els teus diners o et fa pagar les despeses 

comunes tot el temps.

tipus de ciberviolència, com l’assetjament sexual, l’abús i el seguiment del que fas per 

Internet. S’estima que una de cada deu dones ja ha experimentat alguna forma de 

violència a l’Internet a l’edat de 15 anys.

Les dones i les nenes que han patit assetjament sexual, seguiment o violència d’una 

parella íntima ‘offline’ també solen ser víctimes de violència ‘online’de la mateixa 

persona. Per tant, s’ha de considerar com una part dels cicles de violència que hem 

definit anteriorment.

VIOLÈNCIA SEXUAL 

La violència sexual es produeix quan algú obliga o manipula a una altra persona a dur a 
terme una activitat sexual no desitjada, inclosos els intents d’obtenir un acte sexual, comentaris o 
insinuacions sexuals no desitjats, sense el seu consentiment. Els qui abusen sexualment poden ser 
coneguts, membres de la família, persones de confiança o estranys. Els estudis mostren que l’abús 
i la violència sexuals poden produir-se sovint en l’àmbit de la família o en persones properes a la 
víctima/supervivent. En molts casos, les víctimes coneixien al seu atacant o almenys sabien qui 
era d’abans.

La violència sexual inclou diferents comportaments delictius com la violació, l’abús sexual, 
l’assetjament sexual o la sextorsió.

VIOLACIÓ EN UNA CITA: sexe forçat que pot ocórrer en una cita, però també en algun lloc com 
una festa amb algú que la víctima pot conèixer, agradar o fins i tot estar interessada.

Tres coses clau que cal saber sobre la violació: 
1. La persona que és violada no té la culpa. La violació és sempre culpa del violador. 
La gent mai “ho demana” per la roba que porta o per la forma en què actua. Si el sexe 
és forçat contra la voluntat d’algú, és una violació.
 
2. La violació no sempre és violenta. Si dius “no”, però la persona no respecta els teus 
desitjos i et convenç d’alguna cosa que no vols, és una violació.
 
3. La violació no es tracta de sexe o passió. El sexe forçat és un acte de violència i 
agressió. No té res a veure amb l’amor. Algú que realment es preocupi per tu respectarà 
els teus desitjos i no et forçarà o pressionarà per a fer una cosa sexual sense el teu 
consentiment.

La creença dominant ha estat que una vegada en una relació o matrimoni el consentiment per 
a tenir relacions sexuals sempre és present, ja que es considera part de la relació. Tanmateix, 
recentment això ha començat a ser qüestionat i ara el consentiment sempre s’ha de buscar pel 
sexe pel sexe, en qualsevol relació, incloent-hi el matrimoni.

La violència sexual en la teva relació pot adoptar moltes formes, com insistir repetidament que la 
parella tingui relacions sexuals, fer xantatge emocionalment perquè se senti culpable, comprar 
regals i esperar sexe a canvi, violar a la parella o forçar-la a realitzar actes sexuals.

La violència sexual en una relació rarament és un incident puntual. Sovint es produeix juntament 
amb altres formes d’abús, inclòs l’abús físic i emocional. Per exemple, la majoria de les dones 
que són agredides físicament per una parella íntima han estat agredides sexualment per aquesta 
mateixa parella. 

EL SEXE NO ÉS UNA FORMA DE PAGAMENT. Si la teva parella paga per alguna cosa, no li deus 
res ni has de pagar-li de qualsevol manera sexual. Si vol pagar alguna cosa, ha de ser perquè vol 
i no espera res a canvi. El sexe ha de ser desitjat per totes dues persones en la relació. Recorda 
que, passi el que passi, NO li “deus” sexe a la teva parella. Fins i tot si has tingut sexe abans.

Violència sexual en la teva relació 
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L’amor és ficar... 
LÍMITS! 

Els límits d’una relació ens ajuden a descobrir on acaba una persona 
i on comença l’altra.
Els límits t’ajuden a definir amb què et sents còmode/a i com 
t’agradaria que et tractessin els altres. S’apliquen a qualsevol mena 
de relació que tinguis, ja sigui amb un amic, un familiar, una parella 
o qualsevol altra persona en la teva vida.

Quins són els meus límits?
Encara que parlem d’ells en relació amb altres persones, 
d’alguna manera els límits són realment sobre la teva 
relació amb tu mateix/a.

Els límits t’ajuden a complir amb les teves necessitats, 
objectius, sentiments i valors. Poden ser emocionals, 
físics o inclús digitals.

   ● Em sembla bé que ens seguim a les xarxes         
socials, però no que compartim contrasenyes.
   ● Em sento còmode/a fent petons i agafant de la  
       mà, però no en públic.
   ● Em sembla bé intercanviar missatges de text 
        regularment, però no passar-me tota l’estona fent-ho.
   ● Vull estar amb els meus amics/familiars els caps  
      de setmana.
   ● Necessito algun moment de tranquil·litat per a mi  
       cada dia.
   ● Em sento còmode/a amb algunes carícies,  
      però no estic preparat/a per a tenir sexe.

Important: si no vols parlar amb algú sobre els teus 
límits perquè tens por que reaccioni amb ira o violència, 
és un senyal d’advertiment que pot haver-hi algun tipus 
d’abús!

Comunicar els límits
Com poden els altres conèixer els teus límits? Parlant 
d’ells! La comunicació és la clau en totes les nostres 
relacions!!! Si no tens clars els límits dels altres, pregunta! 
Preguntes com: “Està bé així?” o “Et sembla bé així?”

Poden canviar els límits?
SÍ! Absolutament! És normal que els límits canviïn en 
totes les nostres relacions. Pot ser que no estiguem 
d’acord amb alguna cosa al principi d’una relació, 
però que estiguem totalment d’acord amb això uns 
mesos més tard. Com ara tenir una intimitat física.

D’altra banda, podem adonar-nos que alguna 
cosa sobrepassa un límit per a nosaltres després 
d’experimentar-lo per primera vegada i ens adonem 
que hem d’establir límits més clars. Per exemple, algú 
et va tocar i no va estar bé, així que comunica que no 
vols això de nou.

Important! Tota persona té dret a canviar els seus 
límits en qualsevol moment. El que és important és 
que comuniquis els teus límits i els teus canvis perquè 
l’altra persona ho sàpiga.

El més important és que TU estiguis fent canvis en 
els teus límits perquè TU vols, no perquè t’estiguin 
pressionant, forçant o manipulant per a fer-los. 
 

Límits Saludables vs.

Com saps si un límit és saludable... o no? És important 
comprendre que els límits saludables ajuden a protegir-
te i respectar-te; un límit no saludable busca controlar o 
fer mal a algú. Un límit saludable seria: “Necessito espai 
per a passar l’estona amb els meus amics i fer coses que 
gaudeixo pel meu compte”. Però si la teva parella diu: 
“Necessito que deixis de parlar amb altres nois/noies 
perquè em podries enganyar/em poso gelós/a”, no és 
un límit saludable; és un senyal d’advertiment que la teva 
parella pot tenir alguns problemes de confiança i està 
tractant de controlar amb qui et relaciones.

 

no Saludables

Mereixes estar fora de 
perill i ser respectat/
da, i els límits juguen 
un paper important 

en la creació de 
relacions saludables 
que et permetin ser 

TU MATEIX/A   

Límits Saludables:
1. No necessitar a algú altre per sentir-te bé amb tu mateix/a. 
2. Gaudir d’estar amb tu mateix/a.3. Ser capaç d’equilibrar el temps que passes sol/a i el que passes 
amb la parella i els altres.4. Tenir altres amistats significatives.5. Ser capaç de veure els teus punts forts i els de la resta.6. Comunicar-se d’una manera oberta i real.7. Confiar en les teves amistats o la teva parella i estar compromès/a 

amb les teves relacions.8.Respectar i acceptar que tu i la teva parella o amistats sou 
diferents.
9. Ser obert/a i capaç de comunicar el que necessites i vols, d’una 
manera clara i sense imposar. 10. Acceptar quan una relació canvia o acaba.

Límits no Saludables:
1. Sentir-se incomplet sense l’altra persona.2. Dependre dels altres (especialment de la teva parella) per a ser 
feliç.
3. Voler passar o massa o massa poc temps junts.4. Ser incapaç de construir i mantenir amistats properes amb altres.
5. Centrar-se sempre en els defectes i les pitjors qualitats de la 
resta de persones.
6. Jugar i manipular; no estar disposat/a a escoltar.7. Mostrar gelosia i no comprometre’s en les teves relacions.
8. Criticar la teva parella o les teves amistats per ser diferents a tu.
9. No ser capaç de demanar el que necessites o vols.10. No ser capaç de canviar, deixar anar i seguir endavant.
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CONSENTIMENT

“No vaig donar el consentiment a la meva primera 
parella sexual. Enteneu això, no vaig ser violada, 
però tampoc vaig donar el meu consentiment i 
desafortunadament, això és així per a moltes altres 
joves i nenes al voltant del món. En créixer, la societat 
ens ha condicionat a cedir a unes certes pressions. 
Fins i tot tan ‘conscients’ i independents com ens hem 
tornat, moltes de nosaltres encara tenim sexe amb les 
nostres parelles i altres persones sense donar el nostre 
consentiment”.

Testimonis
“Em va costar molt explicar el que 
estava malament durant molt de 
temps. Li vaig retornar el petó quan 
ella me’l va fer. Mai li vaig dir que 
parés. No trobava les paraules 
per dir als meus amics per què 
m’estremia quan em tocava. Ella i jo 
mai parlàvem mentre succeïa. De 
tant en tant jo deixava de moure’m, 
els meus braços penjaven i els meus 
ulls es desviaven i em concentrava 
en l’esquerda del sostre de la 
meva habitació. Ella continuava, 
més ràpid i amb més força, i a 
vegades quan tornava dels meus 
pensaments ella acabava, i a 
vegades no. Crec que mai es va 
adonar que no hi era. A vegades 
em pregunto per què no vaig dir 
que no, on van ser tots els meus 
“no” cada vegada que els vaig 
necessitar”.

“De les pel·lícules vaig aprendre una cosa: En qualsevol 
relació, els homes són els depredadors, les dones són les 
preses. Les expressions de por i rebuig d’elles –incloent 
atacs físics defensius – són un joc pels homes, que només 
han de convèncer-les per guanyar la seva atenció. Vaig 
aprendre que els nois guais molesten a les noies perquè 
els estimin almenys una vegada! El resultat d’aquestes 
trobades violentes és que en la majoria de les pel·lícules 
ella s’enamora d’ell i passen la resta de les seves vides 
junts”.

“Em van dir que els que s’esperen fins 
que tenen permís són els “mariques”, 
els covards i els friquis. He trobat uns 
10.000 missatges de pel·lícules que 
impliquen que res és més sexy que un 
tio que no espera el consentiment i que 
no hi ha res menys sexy que un tio 
preguntant si pot fer-te un petó”.

“Em van ensenyar la mecànica del 
sexe però res sobre com ha de ser 
el consentiment. En altres paraules, 
sabia com fer sexe oral, però no com 
negar-me a fer-ho. Entrar en el món 
de les cites amb baixa autoestima 
i poc coneixement em va portar 
a moltes trobades de naturalesa 
“fastigosa”: No sabia com parar-los 
una vegada començats i sovint em 
sentia com si estigués per contracte 
obligada a portar al tio fins al final 
i no esperar res a canvi. Així que 
ho vaig fer, encara que desitjava no 
haver de fer-ho”.

Julia

“Després d’un parell de copes en una festa, em 
vaig acostar a un tio que m’agradava. Després de 
parlar i ballar una mica, ens vam començar a liar. 
Ràpidament em va demanar que marxés amb ell i li 
vaig dir que no. M’ho va demanar una vegada i una 
altra. Em va dir que jo era una provocadora i que si 
no m’anava a ficar al llit amb ell, quin sentit tenia? Em 
vaig avergonyir i vaig acabar seguint-lo al soterrani, 
dient que no em sentia còmoda amb el sexe. Però vaig 
sentir que li devia alguna cosa”.

Quan vam arribar al soterrani, em vaig asseure 
damunt d’una rentadora i em va llevar la roba. Aviat 
em vaig adonar que estava sola; els meus amics 
de dalt no podien escoltar-me ni trobar-me. Estava 
espantada. No vaig dir res després dels primers “no”, 
però després el vaig apartar, em vaig posar la roba, 
em vaig aixecar i vaig pujar les escales.

Sóc afortunada. En general la gent no té l’opció 
de marxar. Em fa recordar que el consentiment 
no és sexy per a alguns homes; és una obligació”. 

Maria

“Primer ens vam fer petons, després va començar a llevar-me la roba. 
Va dir que durant molt de temps m’havia volgut així, em va dir quant 
li agradava. A mi també m’agradava. Una part de mi estava feliç. 
El moment es va tornar una mica “amarg” perquè vaig començar a 
témer que si arribàvem fins al final, tot es convertiria en una cosa 
sexual. No em sentia preparada per a tenir sexe amb ell encara. Em 
sentia culpable per ser tan innocent i temia la seva reacció si deia 
que no. Fins al dia d’avui miro cap endarrere amb tristesa i vergonya 
per ser tan ingènua”.

Ana

“Potser tots tenim diferents raons per a dir 
sí quan els nostres cossos o cors diuen no. 
La primera vegada que vaig tenir sexe, les 
implicacions eren que jo havia de dir que 
sí. No perquè hagués de fer-ho sota alguna 
forma de pressió, sinó simplement perquè 
era el més educat, el que havia de fer. No 
era el tipus de dona que deia que no. I al 
llarg dels anys, vaig pensar que això em 
donava poder sobre la situació, però en 
realitat, me’n treia encara més. Necessito 
trobar la meva habilitat no sols per a dir 
“sí” o “no”, sinó també “no aquesta nit” i 
“això no m’agrada”. Haig de deixar de ser 
educada sobre aquest tema. Tenir parella 
no és un contracte, i no haig de mostrar el 
meu afecte a través del sexe”.

Carla

“Vaig haver de reafirmar-me a cada pas. No, no vull tenir 
sexe. No, no vull intentar-ho. Podem parar això ara? Aquests 
aclariments són la forma en què se’ns ensenya a gestionar el 
consentiment. Però també és esgotador haver de demanar 
constantment que ens escoltin. És esgotador continuar posant 
senyals de stop. Sí, jo vaig consentir, però estic cansada de ser 
l’única responsable de mantenir les coses consentides. Haver 
de parar a l’altre constantment no dona espai per a avançar 
en una relació saludable i igualitària”.

Carla

“M’havia preguntat si podia fer-me un 
petó. En lloc d’una llengua humida, vaig 
rebre una pregunta. Cada vegada que 
ens abraçàvem, ell preguntava si podia 
tocar-me. Una meravella. Era una 
pregunta tan simple, però mai l’havia 
sentit. Estava acostumada al fet que les 
meves parelles em toquessin els pits o 
el cul mentre intentava adormir-me. Mai 
em vaig sentir tan objecte com quan 
les meves parelles s’excitaven quan 
ni estava conscient. Escoltant aquesta 
simple pregunta - “Puc tocar-te?” - em va 
recordar que hauria de sentir-me com 
una persona”.

Marta
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CONSENTIMENT és confús? 

L’absència d’un “no” no significa un sí. És molt important 
saber que si la persona no ha dit res, no significa que 
estigui donant el seu consentiment.

Consentiment és donar permís perquè alguna cosa 
succeeixi. La paraula clau aquí és “permís”. Quan totes 
dues persones estan donant permís, estan consentint. 
Si una persona no dona permís, llavors NO hi ha 
consentiment. És així de simple.

Podem dir SÍ o NO quan volguem, i evitar entrar en:

● La pressió de ser una dona jove i estar enamorada.

●  La pressió de ser una dona jove a l’era del porno 
online.

● La pressió de ser una dona jove que va créixer    
veient a altres dones sotmeses als homes als programes 
de televisió, pel·lícules, videoclips, etc.

El consentiment és estar d’acord. Dir SÍ. Donar un clar i audible SÍ. Específicament 

com a dona jove és vital entendre la importància de dir clarament SÍ.

Tothom aprenem a consentir moltes
coses sense pensar-les
Tothom creixem exposats i exposades a constants 
situacions en les quals estem subjectes a accions no 
consentides de la gent que ens envolta.

Alguna vegada t’han demanat que abracis o facis un 
petó a algú (un adult, un parent, etc.) amb el qual no t’has 
sentit còmode?

Aquest és un exemple de com aprenem des de petits 
i petites a fer el que uns altres ens diuen que fem, en 
lloc d’expressar el que sentim sobre aquest tema i si ens 
agradaria fer-ho o no. Aprenem a ignorar el que sentim 
des d’una edat molt primerenca. Aprenem a ser amables, 
educats i a comportar-nos a partir del que observem al 
nostre voltant.

La millor sensació per a qualsevol dona és la de tenir 
el control sobre el que li passa al seu cos i quan passa. 
Pot ser només un copet a l’esquena o només una mà a 
la cuixa, però tens el dret a poder dir SÍ, està bé o NO, 
no està bé.
Llavors, a què, exactament, estic donant el meu 
consentiment? Consentir és permetre participar en totes 
i cadascuna de les accions de qualsevol interacció.

● Per exemple, el fet que inicialment acceptis fer un petó 
no significa automàticament que acceptis tenir sexe.  
● O només perquè al principi hagis estat d’acord amb 
tenir sexe, no significa que no puguis rebutjar-ho en una 
etapa posterior si et sents incòmoda/e o ja no tens ganes 
de fer-ho.
 

Aleshores, què és el consentiment?
És només dir SÍ?
Saps com donar el consentiment?

Súper IMPORTANT: Com a dones joves i nenes 
hem estat molt influenciades per la societat a 
creure que una vegada que optes per entrar no 
pots optar per sortir, però tens el dret, fins i tot 
després de donar el consentiment, de retirar 
aquest consentiment en qualsevol moment!

Consentiment és tenir control sobre el teu propi cos!!!
 
El consentiment ha de donar-se en qualsevol moment i 
estar en una relació amb algú no és una carta blanca 
de consentiment automàtica! Estar en una relació no 
hauria de canviar els teus límits individuals! Per exemple, 
si no t’agrada enviar “nudes” i estàs en una relació amb 
algú que sí que ho fa, no significa que hagis de fer-ho.

Mira Això

El consentiment és la comunicació… 

El consentiment requereix comunicació en TOTES 
les etapes. Comunicar el que sento al meu cos, amb 
què em sento còmode/a, què vull... Està bé que aquesta 
persona estigui prop de mi? Parlar sobre què t’agrada i 
què no t’agrada, el que vols i el que no vols pot ajudar-
te a viure experiències de contacte més còmodes i 
agradables, incloent-hi el sexe.
 

Aprèn sobre com se’ns pressiona en situacions sexuals 
quan no estem preparats o preparades per a elles.

Si algú té contacte sexual amb una 
altra persona d’alguna manera i 
l’altra persona no ha donat el seu 
consentiment, es tracta d’un abús 
sexual, una agressió o una violació.

Mira aquest vídeo ‘#YoDigoNO 
al abuso sexual’

eing in a relationship should not change 
your individual boundaries! For example, 
if you don’t like sending nudes and you 
are in a relationship with someone who 

does, it doesn’t mean you have to do it.   

Mai has de sentir que li deus alguna cosa a algú, 
particularment res sexual, i si alguna vegada et sents 
pressionada o pressionat a fer o dir alguna cosa, llavors 
parla amb algú en qui confiïs.

FORMES EN QUÈ ALGÚ 
PODRIA UTILITZAR LA 
PRESSIÓ SEXUAL
● Atabalant-te en demanar 
sexe una vegada i una altra 
o fent-te sentir malament, 
culpable o amb l’obligació.

● Fent-te sentir que és massa 
tard per dir que no.

● Dient-te que no tenir 
sexe danyarà la relació.

● Mentint o amenaçant en 
difondre rumors sobre tu.

EL QUE ELL O ELLA 
POT DIR PER 

PRESSIONAR-TE
“Si realment 

m’estimessis, ho faries”
“Va, que és el meu aniversari...”

“Si ja m’has calentat...”
“No pots dir-me 
ara que pari!” 

“Si estem tan bé, per què ho 
has de complicar tot?”

“Tallaré amb tu si no tens sexe amb mi.”
  

“Tothom pensa que ja ho hem fet, 
així que total, millor que ho facis...”

“De totes maneres li diré a 
tothom que ho hem fet.”
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 TRUE 2 YOU BANDERES VERDES EN UNA RELACIÓ

Banderes Verdes 

en una relació
Hem parlat de banderes vermelles, conductes tòxiques,      senyals 

d’advertiment, però... Quines són les banderes verdes (o senyals de 

confiança) en les vostres relacions? 

Escoltar-se 
sense jutjar. Ser 
emocionalment 

comprensiu/
va. Valorar les 

seves opinions.

 RESPECTE

COMPORTAMENT 
NO AMENAÇADOR
Parlar i actuar de manera que 
la persona se senti segura i 
còmoda.

NEGOCIACIÓ I EQUITAT
Buscar mútuament resolucions 
al conflicte. Acceptar 
canvis i estar disposat/a 
a comprometre’s.

RODA DE 
L’EQUITAT

          COMUNICACIÓ
Voluntat de diàleg obert i 

espontani. Tenir un equilibri 
entre donar i rebre. Resoldre 
els problemes perquè hi hagi 
un benefici mutu. Aprendre a 
comprometre’s sense que un 
eclipsi a l’altre.

Respectar la seva 
identitat personal 
i fomentar el seu 
creixement i llibertat 
individual. Recolzar 
la seguretat en el 
seu valor propi.

HONESTEDAT I RESPONSABILITAT 
Acceptar la responsabilitat 
d’un mateix/a. Reconèixer 
l’ús passat de la violència i 

admetre estar equivocat. 
Comunicar-se oberta i 

honestament.

CONFIANÇA I RECOLZAMENT
Recolzar els seus propòsits a 
la vida. Respectar el seu dret 
als seus propis sentiments, 
amistats, activitats i opinions.

PODER COMPARTIT
Assumir la 
responsabilitat mútua 
de reconèixer la 
influència compartida 
de la relació.

Per descomptat, cada relació és un món i encara 
que un cert comportament es considera saludable 
en una, no podria ser-ho en una altra; però, de totes 
maneres, hi ha senyals en una relació que ens fan 
adonar que estem sent ben estimats o estimades i 
no faria cap mal centrar-se en les coses bones de 
tant en tant!!

Estar en una relació igualitària significa que totes 
dues persones són preses en consideració i són 
tractades com a iguals i igual d’importants.

Pensa en la teva relació, pots identificar-te amb 
alguns dels conceptes que apareixen en aquesta 
roda? Consideres que això és important en la teva 
relació?

JOC!
SALUDABLE vs NO SALUDABLE?

Alguna vegada et prens temps per a valorar les teves 
relacions i considerar si són saludables o no? Tenim 
moltes relacions a la nostra vida, amb amistats, família, 
companys/es, col·legues de treball, i aquestes estan 
canviant constantment.

  

 TRUE 2 YOU    JOC

Què és el que vull en les relacions? 

Saludable No Saludable

POTS TROBAR ELS ASPECTES TÒXICOS 
D’UNA RELACIÓ? 

POTS TROBAR ELS ASPECTES SALUDABLES 
D’UNA RELACIÓ? 

Z  
B  
C  
C
O 
N
F  
I 
A
N  
Ç
A
Z  
J  

CURA · IGUALTAT · SEGURETAT · DIVERSIÓ · 
HONESTEDAT · INDEPENDÈNCIA · AFECTE · ATENCIÓ 
· AMOR · RESPECTE · CONFIANÇA

ABÚS · TRAÏCIÓ · CONTROL · DANY · AÏLLAMENT 
· GELOSIA · MANIPULACIÓ ·  PRESSIÓ · POR · 
VENJANÇA · INTOLERÀNCIA ·  VIOLÈNCIA

I
H
O
N
E
S
T
E
D
A
T
V
P
F

N  
Z 
U  
C
V
Y 
U  
X 
N
A 
Z
K 
B
W  

D  
K  
A  
U
T 
R  
E  
S 
P
E  
C
T
E  
V

E 
R
J
R
S 
M  
M  
H 
Z
X  
J
D
P  
S  

P
W  
A
A
R  
Z 
B 
I
L
T
M
U
M
E

E
A
T  
T
P 
U
U
G 
R
X
Z
Z
Q
G

N 
F  
E
L
R
Q  
R
U
K  
X
S
M  
S
U

D  
E  
N 
A
K 
E
F 
A
H
I
A
M
O  
R 

È 
C  
C 
A
W
M
U 
L 

W
T  
I
R
O  
E  

N  
T  
I
U
K
B  
I 
T
J
B
I
C  
E  
T

C  
E  
Ó  
P
B
X
I  
A 
O
L 

W
G
C  
A

I
X 
Z  
N
M 
C  
T 
T
M
F
N
B
I  
T

A
K  
U
R
Y
Q 
D
I
V
E  
R
S
I  

Ó

D 
I
F 
Y 
C  
I 
I  
A  
A  
O 
S  
F
B
Y

A  
N  
T  
H  
O  
V  
O 
P 
H  
L 
M 
N  
P 
T  

N
T
D
E 
N
E 
P  
O 
R  
T 
Z 
J 
R
V  

Y  
O  
N 
Y
T 
N
C  
A 
K
R
Y
N
E
M

V  
L
X
J
R 
J
G  
Y 
G
A  
S
H
S
A

I
E  
H
A
O 
A
A 
V
V
Ï
B
J
S
N

O
R
G  
Ï
L
N
B
Z 
N
C
X
C
I
I

L 
À
E
L
O
Ç  
Ú
G
L 
I

M
F 
Ó
P

È 
N  
L
L
E 
A
S
H 
C
Ó
E
G
L 
U 

N
C
O  
A
Y
Y
X 
I
T  
B
A
G
U
L  

C  
I  
S
M
S
S
D
S
K
G
V
X  
A 
A

I  
A 
I  
E
Z
J  
E
X
M
D  
K
C
C
C

A
O 
A  
N
P
Y
T 
T
B
E
M
O
A  
I

B
V 
X
T
A
R 
G 
P
T
D  
J
U
Y  
Ó

CONFIANÇA I  
CREIXEMENT 
PERSONAL
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AMOR ROMÀNTIC
 és amor de veritat?

Gairebé tota la música que 

escoltem és sobre els alts i 

baixos de la vida amorosa de 

la gent. En un moment estem al 

cim del món i al següent estem 

sumits en la desesperació. 

Quanta angoixa!

Avui dia les imatges sexuals als vídeos musicals i a 
la televisió són el missatge més predominant i pot 
semblar que els sentiments del primer amor s’oculten 
darrere d’un món sexualitzat.

Les estadístiques indiquen que el porno online suposa 
el 30% del trànsit d’Internet a tot el món. Això és 
moltíssim i mostra la quantitat de pornografia que 
es veu. El “sexting” i el fet de voler tenir només sexe 
casual s’ha convertit en una cosa normal. Gairebé 
tothom publica sobre els seus èxits i fracassos sexuals 
i romàntics i sembla que el sexe s’ha apropiat de tot 
el romanticisme, però ho ha fet realment?

Encara que creiem en les formes modernes de 
relacionar-nos i tenim “amics amb drets”, vivim el 
poli-amor o ens importa solament el sexe, en realitat 
l’ideal de l’amor romàntic i la possibilitat de trobar 
la parella perfecta que ens porta l’amor que tant 
desitgem continua sent el que realment ens mou.
 

La gent canta tot el temps sobre els seus “crushes”, 
l’amor no correspost i les ruptures romàntiques; so-
bre sentir-se incòmode/a, insegur/a, desesperat/a, 
aclaparat/a, feliç i inspirat/a.

Com a dones, se’ns ha ensenyat 
a ser bones noies, obedients, 
ordenades i somrients i, encara 
que sovint no directament, ens 
eduquen sobre la necessitat 
de ser rescatades pel Príncep 
Encantador perquè pel nostre 
propi compte, sent el que som, 
estem incompletes i mai som 
suficient.

Quan som petites veiem les històries 
de les princeses de Disney: belles, 
innocents i enamorades; i més tard, 
la publicitat, les pel·lícules, on sobretot 
se’ns diu que hem de portar un tipus 
de roba particular, pentinar-nos d’una 
certa manera i jugar a tota mena de 
jocs per a atreure l’atenció dels homes.

De les pel·lícules romàntiques, aprenem 
que hem d’esperar al Sr. Correcte. No 
importa si ja està en una relació amb 
algú més, si enganya, o si necessita 
temps per a adonar-se que ets la 
indicada. Acceptem que els homes 
estableixen les normes per la forma en 
què ens relacionem amb ells. Ajustem 
les nostres necessitats a ells. Que si ells 
només volen “amics amb drets”, doncs 
nosaltres acceptem... amb l’esperança 
que ell vingui i ens estimi de veritat.

Tota típica pel·lícula romàntica acaba 
amb la noia aconseguint el príncep i 
sent una dona completa per primera 
vegada en la seva vida. Aprenem que 
sense ell, no som res i que “l’amor ho 
venç tot”.

On està el 
príncep blau 
amb el cavall 
blanc?

...i els homes? El paper de 
príncep blau sembla haver 
desaparegut... 

Els nens i els homes creixen amb la pressió d’actuar com el mascle alfa 
definitiu en un món híper sexualitzat. Dona un cop d’ull a com la societat, 
els mitjans de comunicació, els jocs, la televisió, la publicitat, la música 
i la indústria cinematogràfica ens mostren el que significa ser “un home 
de veritat”.

● Ser sexualment dominant i experimentat
● Ser desitjat per moltes dones, i no comprometre’s en         una 
relació
● Tenir poder i control 
● Ser competitiu en els esports i activitats de risc (com el      
consum d’alcohol), etc.
● Tenir diners
● Tenir èxit i ser intel·ligent
 ● Ser dur i no plorar ni mostrar sentiments o dolor
● Mostrar emocions a través de crits, sent agressiu i      
violent

Així que no és d’estranyar que els nens i joves es tornin durs i bruscos i 
visquin la seva vida des d’aquest món on constantment necessiten provar-
se a si mateixos sent confidents, dominants i abusius.

Llavors, com pot això permetre als nens i joves ser tendres, sensibles i 
dolços?

Com et sents si veus a un noi amb una samarreta rosa o plorant o 
expressant els seus sentiments? Ets capaç d’estar amb ells i acceptar-los 
pel que són o et sents incòmode/a amb això i te’n rius d’ells?

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÀNTIC
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Pensa críticament! 

La televisió està en totes les llars i la gent passa moltes hores al dia mirant-la. No hi ha dubte que la televisió 
ens afecta. Diferents programes ens imposen diversos estereotips de gènere i poden influenciar en les 
nostres actituds sobre molts temes.

Elimina els missatges de rols de gènere que t’envolten cada dia. 
No deixis que el món exterior et digui com pensar o actuar.

TELEVISIÓ

La publicitat és massiva i és el nostre pa de cada dia! Tingues en compte que els mitjans de comunicació 
són una indústria. El seu propòsit és obtenir beneficis per a les empreses, així que hi ha raons per 
les quals les empreses trien comercialitzar de la manera en què ho fan. Quan t’asseguis a llegir una 
revista o a veure un programa, estigues atent a les models i missatges que les empreses utilitzen per a 
promocionar els seus productes. Pensa per què trien a aquests individus en particular en els seus anuncis.

La indústria de la música té una gran influència sobre nosaltres. Alguna vegada has escoltat amb atenció 
les lletres de les cançons populars actuals? Molts artistes, tant homes com dones, envien missatges sobre 
els rols de gènere. Algunes lletres i vídeos musicals retraten una imatge dels homes que implica que “els 
homes de veritat” tenen múltiples parelles sexuals que “no es cansen d’elles”. Les imatges de dones en 
la música poden suggerir sovint que són indefenses o febles. 

Els videojocs també són un gran negoci i n’hi ha molts que normalitzen la violència sexual contra 
les dones, utilitzant-les com a objectes per al seu plaer i després desfent-se d’elles, fins i tot matant-les.

La pornografia a Internet és un negoci massiu i s’estima que el 30% de totes les dades transmeses 
en línia avui dia és de contingut pornogràfic. És fàcilment accessible, anònima i fàcilment disponible 
per a qualsevol grup d’edat. L’eslògan publicitari de Pornhub (un dels majors negocis del porno) “Tot 
el que necessites és una mà”, transmet el missatge principal que la gent pot trobar la felicitat absoluta 
si té accés a la pornografia.
Avui dia el porno és el nostre major mitjà d’educació sexual, però què aprenen els homes i nens que 
veuen porno? Que un “home de veritat” no necessita respectar un “no” i que la violència és una pràctica 
normalitzada per a complir amb les normes de la masculinitat que la pornografia transmet. I què aprenen 
les dones i nenes que el veuen? Les joves estan condicionades a pensar que la violència sexual és el 
que han d’esperar durant les trobades sexuals. La pornografia promou així les normes de masculinitat 
destructives, els estereotips racistes i la violència sexual. No ens ensenya una sexualitat basada en el 
consentiment, el respecte i la igualtat; de fet, ens ensenya exactament el contrari.

PUBLICITAT 

INDÚSTRIA DE LA MÚSICA

VIDEOJOCS

PORNOGRAFIA A INTERNET
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ENS ENSENYEN 
QUÈ ÉS L’“AMOR”
Com aprenem a estimar? Com aprenem a estar en una 

relació o què esperar d’una relació?

Pensa-ho, no neixes sabent com 
sortir amb algú, sinó que ho 
dedueixes de la teva família, les 
pel·lícules que veus, els llibres 
que llegeixes, els programes de 
televisió i fins i tot dels estranys 
que t’envolten. Observem tot 
això i aprenem “Oh, així que és 
això! Així és com es fa!”

La majoria d’aquest amor que veiem 
en les pel·lícules i els mitjans en 
general és el que es coneix com a 
Amor Romàntic.

Però, com funciona?

L’amor romàntic ens ensenya els rols 
específics dels homes i dones i com 
han de ser.

L’amor romàntic es basa en una sèrie 
d’ideals/estereotips de com han de 
ser les relacions i com cada persona 
en aquesta relació ha d’actuar i 
comportar-se. Aquests falsos ideals i 
creences inclouen coses com “l’amor 
romàntic és l’única font de felicitat” 
o “l’amor per l’altra persona és el 
primer”.

En les relacions heterosexuals, el 
noi té un paper fort, independent, 
protector i dominant; en canvi, la 
noia aprèn que ha de ser delicada, 
femenina, afectuosa i submisa. 
Aquests papers també poden ser 
exercits en les relacions amb el mateix 
sexe.

No importa l’edat, sempre rebem el 
mateix missatge.

L’amor romàntic és la 
medicina que ho cura tot 
i si no trobem a aquesta 
persona, sentim que ens 
falta alguna cosa, no?

Però, és això realment del que es 
tracta l’amor? Pot la nostra felicitat i 
satisfacció provenir realment d’una 
altra persona? 

Si bé les relacions sanes 
poden ser de gran 
suport, és clau estimar-
nos a nosaltres mateixos 
i mateixes primer. 

TOP 5 MITES SOBRE L’AMOR ROMÀNTIC:  
1. “La mitja taronja”: Hi ha una altra persona que està destinada a ser la nostra 
parella. És la persona ideal tant per a nosaltres com per a l’altre. Només necessitem 
conèixer-nos. La resta simplement passarà.
2. El mite del dolor: L’amor significa patiment, sacrifici i acceptació. Malgrat la 
intensitat dels conflictes entre la parella, l’amor prevaldrà a través de tot el que 
succeeix.
3. El mite de la gelosia: La gelosia és un clar senyal d’amor. Si ets gelós/a, significa 
que t’importa la teva parella. I al contrari, si no ets gelós/a, implica que la teva parella 
no t’importa gaire.
4. L’amor és per sempre: La creença que una vegada que hem trobat el veritable amor, 
aquest és per sempre i hem de romandre en la relació sense importar el que passi.
5. L’amor veritable ha de ser compartit (online): Si estàs realment enamorat/a, 
compartiràs aquest amor amb tothom. Si una relació és bona, ha de ser mostrada a 
les xarxes socials. “Si no es publica, no existeix”.

Vigila! La creença en 

aquests  mites pot portar a :

1. Expectatives poc realistes de 

l’altra persona i la relació

2. Alta tolerància cap els

aspectes tòxics en la teva relació

3. Necessitat d’aprovació constant 

per tant de la parella

4. Descartar els teus límits i cedir 

en coses que no vols fer
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5. Pressió per no abandonar 

la relació
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Què és l’amor propi? 

Quan t’estimes i t’acceptes a tu mateix/a, no sents la 
necessitat de buscar l’aprovació o el reconeixement dels altres. 
No hi ha necessitat de mirar fora de tu perquè saps qui ets 
per dins. Pots permetre’t SER TU. Acceptar els altres també et 
permet ser qui ets!

Aprendre a acceptar-te i a ser tu mateix/a et dona 
la capacitat d’expressar i compartir la teva identitat 
única com ningú més pot fer-ho.
No hi ha ningú més ben capacitat/a per a ser 
tu que tu mateix/a!

L’amor comença dins teu!
- CUIDA’T!

Com et tractes a tu i al teu cos? Quan mires el teu 
propi reflex, què veus?
Si tot el que veiem quan ens mirem al mirall és una 
cara lletja o un cos lleig, creurem als altres quan

Què és la comparació? 

diguin que som atractius/atractives?
Veiem el que ens han dit que veiem!!! El món ens diu 
constantment:

● què és la bellesa, 
● com hauria de ser la silueta i la grandària 
del nostre cos,
● què és sexy,
● què és masculí.

Vivim en constant comparació amb les imatges, 
ideals i creences que veiem i se’ns diuen.

La comparació és quan et veus i et compares amb 
algú més. Quan et compares, sovint desitges alguna 
cosa més que allò que tens o ets.

Per exemple, quan estàs a les xarxes socials, què 
fas tot el temps?

● Comparar-te a tu mateix/a,  
● Millorar-te a tu mateix/a, 
● Criticar-te a tu mateix/a, 
● Criticar els altres,
● Voler reconeixement a través dels   
    likes, etc. 

O quan surts amb la teva colla, què passa?

● Compares el teu aspecte amb el dels      
altres? 

● Hi ha algú a qui realment admiris

● Hi ha algú que no compleixi amb els       
ideals de bellesa i el/la fas 
     sentir inferior per a sentir-te 
     tu millor?

En lloc de comparar, jutjar i criticar-te a 
tu mateix/a o als altres, prova l’estima 
i l’acceptació i sentir la inspiració dels 
altres.

Podem començar construint un espai 
segur dins de nosaltres, trobant les parts 
que ens agraden i apreciant i estimant 
aquestes parts.

Per descomptat, l’amor propi no es 
construeix de la nit al dia, però apreciar-
te és un gran començament!

 

 TRUE 2 YOU  QUÈ ÉS L’AMOR PROPI?

o que t’agradi? Per què? És la seva 
apariència, el seu comportament? 
Què és el que t’agrada de la 
persona? Et sents menys que ell/
ella?© Iris Pohl
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Et resulta fàcil apreciar-te? 
La teva bellesa, el teu encant, 
el teu riure, el teu somriure, 
la forma en què et preocupes 
per algú, com brillen els teus 
ulls...

El repte és apreciar cada dia almenys 1 cosa de tu 
mateix/a i veure com això es fa cada vegada més 
fàcil fins que puguis apreciar almenys 10 coses 
de tu mateix/a en un dia!

Apreciar-nos i estimar-nos a nosaltres 
mateixos/es construeix una base forta no 
sols per a una vida increïble, sinó també 

per a les relacions increïbles... Tu vals 
taaaaant la pena!

ETS GENIAL,

HO SABIES?

Què és el que t’agrada de tu? Marca tantes característiques com vulguis!
Els meus ulls, la forma en què em preocupo pels altres, el meu sentit de l’humor, el meu 

somriure, la meva creativitat, la meva sensibilitat, la meva astúcia, el meu cabell, que sóc 

treballador/a, independent, honest/a, un/a bon/a amic/a, la meva pell, les meves celles, puc 

estar molt concentrat/a, la forma en què ric, que sóc respectuós/a, lleial, escolto als altres, 

sóc original, pràctic/a, la forma en què ballo, la meva confiança, ben organitzat/a, amigable, 

decidit/da, el meu estil, El fet que estic còmode/a amb mi mateix/a, estic motivat/a, sóc conscient 

de mi mateix/a, prenc molt bones decisions, els meus amics, sóc ambiciós/a, honest/a, amable, 

generós/a, sóc un/a líder, sóc valent/a, sóc graciós/a, sóc imaginatiu/va, humil, seriós/a, bon/a 

cuiner/a, esportiu/va, obert/a, afectuós/a, fiable, agraït/da, savi/a, alegre, intel·ligent.

Alguna qualitat que no és aquí? Escriu les que vulguis incloure:

Ja sigui un/a amic/a o company/a, què és el que aprecies dels altres a la teva vida?
Els seus ulls, la forma en què es preocupen pels altres, el seu sentit de l’humor, el seu somriure, 

la seva creativitat, la seva sensibilitat, la seva astúcia, que és treballador/a, independent, el seu 

cabell, és honest/a, és un/a bon/a amic/a, la seva pell, les seves celles, la seva concentració, la 

forma en què riuen, que és respectuós/a, lleial, escolten als altres, són originals, són pràctics/

es, la forma en què ballen, la seva confiança, ben organitzats/es, són amigables, són decidits/

es, el seu estil, el fet d’estar amb ells/elles, estan motivats/es, són conscients de si mateixos/es, 

prenen molt bones decisions, són ambiciosos/es, són honestos/es, són amables, són generosos/

es, són uns/unes líders, són valents/es, són graciosos/es, són imaginatius/ives, són humils, són 

seriosos/es, són bons/es cuiners/es, són esportius/ives, són oberts/es, són afectuosos/es, són 

fiables, són savis/es, són alegres, són intel·ligents.

Hi ha alguna cosa més que t’agrada i aprecies d’ells i elles?

 TRUE 2 YOU  ETS GENIAL, HO SABIES?  TRUE 2 YOU  ETS GENIAL, HO SABIES?
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Sigues conscient que hi ha un 
món interior i un món exterior 
que t’afecta constantment.

Hi ha un MÓN INTERIOR, que són els teus pensaments i emocions i 
un MÓN EXTERIOR, que és tot el que t’envolta, com la gent, les xarxes 
socials, les pel·lícules, la música, la publicitat, etc.

El teu MÓN INTERIOR pot veure’s afectat pel MÓN EXTERIOR sense que 
te n’adonis!

a comparar-me amb el que veia al meu 
voltant. Per exemple, m’encantava 
jugar amb les Barbies, però com 
més gran em feia, més comparava 
el meu cos i específicament el meu 
cabell amb el d’elles. I encara que 
tothom sempre em deia que era molt 
maca i els magnífics que eren els 
meus rínxols foscos, vaig començar 
a pensar que era menys, perquè no 
coincidia amb la imatge de la meva 
Barbie”.

1 “Quan era petita pensava 
que era perfecta i preciosa 
i després vaig començar 

ML, 15 anys

créixer, no vaig tenir cap problema 
amb ell. No obstant això, un dia un 
noi va notar que en tenia sota les 
axil·les i va dir que era repugnant i 
llavors em vaig avergonyir d’això i 
em vaig sentir lletja”.

2 “Quan tenia 10 anys, feia 
natació i quan el meu pèl 
corporal va començar a 

PB, 16 anys

durant les vacances em vaig passar 
tot l’estiu aprimant-me, enfortint els 
músculs i millorant per a ser acceptat”.

3 “Quan era jove sempre 
m’ in t imidaven per  se r 
gros i lleig i una vegada 

AD, 18 anys

els cossos i persones maques i em 
vaig adonar que això era molt tòxic 
per a mi, així que vaig deixar de 
passar tant de temps a la xarxa social 
i vaig deixar de seguir a algunes 
persones”.

2 “Em vaig  adonar  que 
quan entrava a l’Instagram 
em concentrava en tots 

BG, 15 anys

perquè m’avergonyia, ja que em 
deien que era lletja”.

4 “Vaig passar tota la meva 
adolescència amagant el 
meu front amb el meu cabell, 

PG, 20 anys

que vaig deixar d’utilitzar pantalons 
curts a l’estiu i sempre vaig tractar 
d’amagar-les.”

5 “Quan tenia 14 anys la 
meva mare em va dir que 
tenia cames grosses, així 

IP, 17 anys

El poder de les imatges fa que la 
gent ni tan sols necessiti dir alguna 
cosa, perquè tenim moltes imatges 
al nostre voltant per a comparar-nos 
constantment i convertir-nos en els 
nostres propis crítics.

Tota l’estona ens vénen pensaments 
que ens fan sentir que no som 
suficients.

Pots veure quant pot 

afectar el món exterior 

a l’interior?

grans plans i jo estic a casa amb els 
meus pares i un grapat d’amics”.

RA, 14 anys

criticar-me i passo hores tractant 
d’aconseguir una bona foto per 
a després sentir-me millor amb mi 
mateixa”.

3 “Quan estic molt de temps 
a Instagram i em miro al 
mirall no puc deixar de 

PA, 18 anys

No pretenguis que les imatges 
que se’t mostren constantment 
no t’afecten. El món en el qual 
vivim és com un oceà d’imatges, 
ideals i creences. 

Cada vegada que estem a Instagram, 
Tik-Tok, Snapchat o qualsevol altra 
del miler de xarxes socials o veient 
pel·lícules, anuncis, etc. ens veiem 
afectats/es per això. El que veiem, 
les coses que sentim, que percebem 
i registrem ens fan sentir d’una certa 
manera.

Conscientment i inconscientment, tot 
això ho sentim contínuament en el 
nostre cos. El nostre cos és com una 
esponja i absorbeix i concorda amb 
el que està al nostre voltant.

Tot té un missatge i ens afecta, ens fa 
ser crítics amb nosaltres mateixos/es 
ens fa somiar sobre com podria ser la 
nostra vida ideal, ens ensenya el que 
se suposa que és l’amor, etc.
Com ens sentim es veu afectat pel 
món exterior tot el temps!!

Però cuidar-nos 
ens ajudarà a 

veure’ns menys 
afectats/es per 
tot allò que ens 

envolta!

 TRUE 2 YOU  MÓN INTERIOR I MÓN EXTERIOR
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la meva vida amb tot el que es mostra 
allà. Per exemple, sento que tothom 
s’està divertint, que té molts amics i 

1 “A vegades entro a l’Instagram 
i em sento molt malament 
amb mi mateixa i comparo 
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25EDITI 1 8ISSUE 1 52EDICIÓ 1

Notícies falses, fotos falses... 
Amor fals?            Vida falsa?
Pensa-ho: Tot el que publiques a les teves xarxes 
socials és sobre el teu veritable jo?

Publiquem tot el que passa a la nostra vida o 
només les parts “bones” que “valen la pena” 
mostrar, seleccionant només el que volem que 
la gent vegi?

Si és així, llavors, per què creiem tot el que veiem i 
llegim en els perfils d’altres persones?

Ens preguntem si aquesta persona que mostra una 
vida increïble és realment així?

Per a poder navegar de manera segura i sana, 
necessitem preguntar-nos constantment si el que 
estem veient, llegint, escoltant, és real.

La pròxima vegada que vegis la foto perfecta d’una 
parella perfecta i la seva vida perfecta, recorda que 
les xarxes socials en general capturen només les 
millors parts de la vida, però fora de la foto està el 
JO REAL, amb tot el que ets! 

Connecta’t!
Pot ser que estiguem aprenent a 
convertir-nos en una altra persona, 
buscant la nostra felicitat en 
l’exterior i en altres persones, sense 
sentir que podem ser nosaltres 
mateixos i mateixes?
 

Això pot fer-nos sentir buits i buides i en desconnexió amb nosaltres, amb la conseqüència d’anhelar constantment amor, 
vincles i connexió amb els altres. Si manquem d’autoestima i amor propi pot ser un cicle constant de cerca d’aquest amor 
i connexió en l’exterior. Aquest procés pot crear un cercle viciós.

Sabem que és 
impossible

3
No omple el nostre buit

4

Aspirem a ser allò que 
hem creat

2
Creem la nostra vida 

basada en allò que 
veiem al nostre voltant

1

DESPRÉS

TOT I QUÈ

I

PERÒ

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÀNTIC
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Actualment les xarxes socials són una 
plataforma de comparació que ens fan 
sentir que no som prou prims/es, bonics/
es, populars, “sexys”, etc. I fa que no ens 
acceptem o apreciem pel que som.

No és d’estranyar que acabem sentint soledat, 
angoixa, falta d’autoestima, frustració, tristesa i 
sobretot, malestar amb nosaltres mateixos/es, perquè 
això és el que se’ns comunica constantment i ens 
anima a sentir-nos així!

És tan accessible! Busquem constantment a les 
xarxes socials els “likes” o el que publicarem a 
continuació.

“Sempre dormo amb la tele 
encesa, perquè quan l’apago 
em sento ansiosa i sola i 
m’espanta i no m’agrada sentir 
això”.

TP, 14 Anys  

És irònic que ens 
tornem dependents 

de les xarxes socials i 
d’aquest cicle i tinguem 

la satisfacció momentània 
que està omplint les nostres 
necessitats, i alhora sabem 
que no funciona i tornem al 

cercle viciós de nou.

Alguns testimonis:

“Tinc 2 milions de seguidors, però 
no tinc amics! Les xarxes socials 
m’han convertit en un home solitari 
a la vida ‘offline’. Els meus set anys 
de fama ‘online’ mai han reflectit 
la popularitat en la meva vida real. 
Ningú parla de la tristesa i solitud 
de la majoria dels influencers. La 
solitud és tremenda, en part perquè 
molts semblen estar més còmodes a 
les xarxes que al món real, una cosa 
que ens va ajudar a crear el nostre 
personatge d’Internet en primer 
lloc”.

“Viure gran part de la teva vida 
a les xarxes socials significa 
que pots tenir molts seguidors, 
però encara així sentir-te sol, 
especialment perquè les vides 
aparentment ‘perfectes’ que es 
presenten a les xarxes no tenen 
res a veure amb la realitat.”

JB, 19 Anys, Influencer  
NG, 23 Anys  
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DETOX DIGITAL
Sabies que hi ha més de 2,55 milions d’aplicacions 

disponibles?

En només 60 segons hi ha 
aproximadament:

● 347,222 “scrolls” a Instagram
● 2.1 milions de “snaps” creats
● 4.5 milions de vídeos vistos      a 
YouTube
● 41.6 milions de missatges       
   enviats a Whatsapp i Messenger
● 4.8 milions de gifs enviats

Mentre que les xarxes socials i 
Internet poden ser una bona manera 
de connectar-se i buscar informació, 
també és un lloc on hi ha molt abús. A 
més pot afectar la nostra salut mental 
i benestar de manera negativa si així 
ho permetem.

D’acord, si és així, per què no 
provar una desintoxicació digital? 
“QUÈEEEEE!” Segur que dius. Una 
desintoxicació digital no ha de 
ser massa radical i a més pot ser 
divertida. Per què no provar alguns 
d’aquests trucs...

● Apaga les notificacions de 
missatges.
● Practica no respondre 
immediatament a cada missatge o 
notificació.
● Apaga el teu telèfon almenys una 
hora abans d’anar al dormir.
● Espera almenys una hora després 
de despertar-te abans de mirar o 
encendre el telèfon.
● Posa’t una tasca per a fer i 
completa-la abans d’agafar el mòbil.
● Envia una postal o una carta a 
algú que coneguis.
● Escriu un article o una història.
● Fixa’t en l’aplicació que més 
utilitzes i intenta reduir el temps que li 
dediques en un dia.

● Mires constantment el teu telèfon. 
per a comprovar si hi ha missatges.  
● Ets incapaç de dormir sense mirar 
abans el telèfon.
● Augmenten els nivells d’estrès. 
● Notes que et sents deprimit/a, 
malhumorat/a o més enfadat/a. 
● Et compares molt amb amistats o 
celebritats, etc.
● Tens por de perdre’t les novetats, 
sents que si no estàs a les xarxes 
socials, t’estàs perdent el que està 
passant.
● Ets incapaç de concentrar-te en 
alguna cosa sense revisar el teu 
telèfon.

Senyals que es necessita una 
desintoxicació digital.
Identifica almenys un dels 
següents senyals en tu 
mateix/a. 

Bé, una última cosa. Coneixes a tothom qui tens en els teus 
contactes i als comptes de xarxes socials? Pot ser que hàgim 
oblidat la persona que vam acceptar fa 6 mesos o un any. Només 
perquè hàgim acceptat una sol·licitud o afegit a algú als nostres 
contactes no significa que hagi de quedar-se allà. Les amistats i 
les persones van i venen en la nostra vida fora del mòbil, i això 
també succeeix online. Revisar els comptes de les xarxes socials i 
eliminar a les persones que no coneixes o amb les quals no parles 
també pot donar lloc a més amistats i relacions saludables amb 
les persones amb les quals sí que vols parlar i estar.
 

 TRUE 2 YOU  CONNECTA’T!  TRUE 2 YOU  DETOX DIGITAL

NETEJA DE CONTACTES
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Connectar amb Instagram

Sol·licituds d’amistat

Escanejar codi

Trobar contactes del telèfon

Convidar a amics
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OBSERVA’T A TU MATEIX/A 

Comença a observar-te a tu mateix/a 
i al teu entorn durant el dia. D’aquesta 
manera t’adonaràs que tant persones com 
llocs, grups i situacions poden produir-te 
sensacions diferents en relació amb com 
tu mateix/a et sents.

Observar-te és prendre consciència dels teus sentiments 
i les teves reaccions a diferents situacions, experiències i 
persones. Et sorprendrà que abans que la persona digui 
alguna cosa, ja pots sentir coses sobre el seu benestar, 
el seu ànim i la seva actitud.

Els sentiments sovint poden fer-te saber si alguna cosa és 
apropiada per a tu o no.

A través de l’observació et tornes més conscient de tu 
mateix/a i també t’adones de les parts que es veuen 
realment afectades per totes les imatges, creences i 
ideals que veiem constantment sobre com “ser un home” 
o com “ser una dona”.

Pot ser que ens estiguin dient constantment com 
ser, com sentir, com actuar, i nosaltres ho fem 
sense qüestionar? Pensa en alguna cosa que t’han 
dit que facis: et sents bé quan ho fas? Pots veure 
per què ho fas? És bo per a tu?

Per exemple: Per què vas publicar la teva última foto? 
Per què vas acceptar alguna cosa que un amic o parella 
et va demanar que fessis? Per què portes aquest vestit o 
aquesta camisa? Per què vas fer aquesta broma sexista? 
Per què no vas dir el que senties?

Necessitem preparar-nos per tenir la capacitat d’observar 
tot amb un ull crític. Permetent-nos tenir confiança en i 
amb els nostres propis cossos i el que estem sentint.
 

Tu...

● Passes temps a soles?

● Observes els teus 
sentiments, emocions, 
pensaments, accions, 
paraules i intencions?

● Observes com el teu 
entorn et pot afectar?

● Dius no a allò que no 
t’ajuda?

● Fas allò que t’agrada?

● Dius no a l’abús? 

● Respires el teu propi 
aire?

● T’acceptes a tu mateix/a 
mentre aprens i creixes?

● Te’n rius de tu 
mateix/a?

● T’estimes?

● Et permets ser sensible?

Pregunta’t una cosa 
al dia!!

 TRUE 2 YOU  OBSERVA’T A TU MATEIX/A  TRUE 2 YOU  OBSERVA’T A TU MATEIX/A
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CIBERVIOLÈNCIA
Pensa en quant temps al dia passes amb 
el teu mòbil. Per a què l’utilitzes?

El món virtual s’està tornant més i 
més real, no és així? L’utilitzem per 
a comunicar-nos i socialitzar amb les 
nostres amistats, publicar la nostra 
vida, veure les novetats a la vida 
d’altres persones, informar-nos, veure 
vídeos, etc.

Llavors, com podem dir que el que 
succeeix en el món virtual no és real? 
Que no ens afecta? La tecnologia 
i les xarxes socials poden ser-nos 
útils o poden tenir un efecte negatiu 
sobre nosaltres. Només perquè sigui 
virtual no significa que sigui menys 
real. Qualsevol forma de violència 
o abús que es cometi a través de 
la tecnologia és violència/abús 
cibernètic. Hi ha violència a les 
xarxes socials, aplicacions de xat, 

De veritat vols fer-me mal?

 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA     TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA    

plataformes de jocs o en qualsevol 
lloc d’Internet on hi hagi comunicació.

La ciberviolència pot ser 
realitzada per persones 
que et coneixen, una 
parella o algú que no 
coneixes.

Aquesta violència, encara que sigui 
‘online’, pot causar danys físics, 
sexuals, psicològics o econòmics 
a les persones exposades a ella. 
Pot començar ‘online’ i continuar 
‘offline’, o pot ser la continuació de 
la violència que va començar ‘offline’.

És important adonar-se que les 
conseqüències de la ciberviolència 
poden ser tan perilloses com si la 
violència ocorregués en el món físic. 
Les conseqüències poden variar: 
des de la por, l’ansietat, la falta de 
concentració fins a les alteracions del 
somni, la depressió, l’aïllament o fins 
i tot el suïcidi.

La víctima pot denunciar el delicte a 
la policia. Les víctimes també poden 
contactar directament amb llocs web 
per a bloquejar els abusadors i fer que 
es retirin els materials perjudicials.

“Tot i això, les víctimes 
sovint conviuen amb la 
por que l’agressor torni a 
atacar”

S’ha de deixar de culpar a la víctima i centrar-se en   l’agressor 

Moltes persones jutgen a les 
víctimes de la violència per 
“permetre” que el seu abús ocorri a 
causa del seu comportament.

“No van dir que no”
“Ella ho demanava pel que 

portava posat”
“No hauries d’haver penjat 

aquestes fotos”

Tens dret a consentir una cosa i no 
una altra! Pots consentir enviar els 
teus “nudes” a algú en qui confiïs, 
però això no significa que consentis 
que siguin divulgats.
   
Això es coneix com a consentiment 
específic o selectiu.
 
Entenem i utilitzem sovint el concepte 
de consentiment específic i selectiu. 
No obstant això, quan es tracta de la 
sexualitat i el cos humà, les persones 
intenten desdibuixar les línies al 
voltant del consentiment i culpar a les 
víctimes, excusant als agressors dels 
crims que han comès.

Recorda sempre que 
només hi ha consentiment 
quan hi ha un SÍ ben clar.

La ciberviolència pot prendre moltes 
formes:

A qui li afecta més?

Encara que la ciberviolència afecta tant a 
dones com a homes, nenes i nens, les dades 
mostren que les dones i les nenes són 
les víctimes més freqüents d’aquesta 
forma de violència i que estan exposades 
a formes d’agressió especialment violentes, 
com l’”stalking” i l’assetjament sexual. 

S’estima que a Europa, 9 milions de nenes 
han experimentat algun tipus de violència 
cibernètica abans de complir els 15 anys.

Amenaces 
VERBALS 
xantatge,
insults, 
discursos d’odi.

O GRÀFIQUES
presa no autoritzada 
o publicació de fotos 
i vídeos, manipulació 
de fotos i vídeos...

8ISSUE 1 58EDICIÓ 18ISSUE 1 57EDICIÓ 1

NO S’HA DE PRENDRE 

A LA LLEUGERA
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DEFINICIONS DE CIBERVIOLÈNCIA
 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA    

La ciberviolència és un comportament ‘online’ que afecta el benestar d’una persona o grup, causant un mal físic, 
sexual, psicològic, emocional o econòmic. Per exemple, l’objectiu de l’abús pot ser controlar a l’altre, humiliar-lo, 
forçar-lo a dur a terme activitats que no vol fer.

“Encara que la ciberviolència pot afectar tant a dones com a homes, les dones i les nenes experimenten 
formes diferents i més traumàtiques d’aquesta violència. Existeixen diverses formes de violència cibernètica 
contra les dones i les nenes, entre elles, però no únicament, l’”stalking” cibernètic, la pornografia no 
consentida (o “pornovenjança”), els insults masclistes, els discursos d’odi i l’assetjament, la “difamació”, la 
“sextorsió”, les amenaces de violació i les amenaces de mort, i el tràfic de dones amb finalitats d’explotació 
sexual... La ciberviolència no és un fenomen separat de la violència al món físic, ja que sovint segueix el 
mateix patró”2. 

L’enquesta de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) sobre la violència contra la dona 
va mostrar que el 20% de les dones joves (18-29) de la UE han patit assetjament sexual cibernètic des dels 
15 anys i el 77% de les dones que han patit assetjament cibernètic també han experimentat almenys una 
forma de violència sexual o física per part de la seva parella.

“L’abús de les cites digitals és l’ús de tecnologies com els missatges de text i les xarxes socials per a intimidar, 
assetjar o stalkejar a una parella. Sovint, aquest comportament és una forma d’abús verbal o emocional 
comesa online”.

“No existeix una definició universalment acceptada de ciberviolència sexual. No obstant això, pot descriure’s 
com l’ús de les xarxes socials i les tecnologies de comunicació per al següent:
 ● Comentaris o insinuacions sexuals
 ● Intents d’obtenir un acte sexual
 ● Actes sexuals no desitjats
 ● La coerció sexual (Es diu coerció sexual quan et pressionen, t’enganyen, t’amenacen o et forcen de 
manera no física a mantenir un acte sexual no desitjat)
També pot ser la difusió de rumors online, l’enviament de missatges perjudicials, fotos o vídeos, la suplantació 
d’identitat i molt més. Tots aquests comportaments tenen com a objectiu danyar els sentiments, l’autoestima, la 
reputació i la salut mental d’una persona”.

CIBERVIOLÈNCIA

CIBERVIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES1

VIOLÈNCIA DE GÈNERE DIGITAL3

CIBERVIOLÈNCIA SEXUAL4

És el control una forma de violència?  
Com la tecnologia dona suport al control  
Imatges de diferents captures de pantalla 

que mostren exemples de comportaments 

controladors.

APROVACIÓ

MISSATGES

CONTRASENYES

SEGUIMENT
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CONTINUATS

Amor, t’agrada la foto que vull publicar

a Instagram?

Mmm m’agrada però tingues en compte

que a altres tios els hi molarà també...

No em sentiria còmode si ho pengessis.

No podries penjar una altra foto?

Però m’agrada com surto...

Hola guapo! Què tal??

Escolta, em surt que has canviat la 

contrasenya del teu compte...

M’has de dir la nova clau...

Pensaba que t’havia quedat clar que jo con-

trolaria les teves contres també, per evitar que 

altres tios et molestin.

Clau incorrecta 

La clau de seguretat que has introduït 

no és correcta. Per favor, comprova que 

sigui correcta i introdueix-la de nou. 

Intentar de nou 

On se suposa que estàs????

8 trucades perdudes
4 notificacions més

ahora

ahora

Dilluns 6 de Juny



 TRUE 2 YOU  TEST CIBERVIOLÈNCIA

Això és el que he trobat respecte 
“com s’aplica la ciberviolència en les 
relacions”:

● Assetjament: l’ús de la tecnologia per a contactar, 
molestar, amenaçar i/o espantar a algú contínuament. 
Exemple: Missatges constants a l’altre i enfadar-se quan 
no respon immediatament. Els missatges poden incloure 
preguntar constantment quines activitats està fent en 
aquest moment i amb qui està. 

● Vigilància/Seguiment: la presa del control de la vida 
digital d’una altra persona, utilitzant la tecnologia per a 
controlar i vigilar les activitats i comportaments d’algú, 
sigui en temps real o en el passat. Exemple:  Rastrejar 
cadascuna de les seves ubicacions, poder llegir els seus 
missatges de text o escoltar les seves trucades telefòniques, 
etc.

● Hacking: l’ús de la tecnologia per a obtenir accés il·legal 
o no autoritzat a altres comptes en línia amb la finalitat 
d’explotar-les. Exemple: algú que pirateja el teu compte 
online (compte de xarxes socials, compte bancari, etc.) 
amb la finalitat d’accedir i obtenir informació i dades 
personals per a perjudicar-te.

● Suplantació: l’ús de la tecnologia per a assumir la 
identitat de la víctima o d’una altra persona amb la finalitat 
d’accedir a informació privada, humiliar o avergonyir a 
l’altre. Exemple: crear un compte a Instagram amb la 
identitat d’algú i publicar en el seu nom.

● Reclutament: l’ús de la tecnologia per a atreure a les 
víctimes potencials cap a situacions violentes, abusives i 
perilloses. Exemple: enviar un missatge a algú perquè es 
reuneixi amb ell/ella en algun lloc on es vagi a produir 
l’abús.

● Pornovenjança: la publicació online de fotografies 
o vídeos íntims d’una altra persona sense el seu 
consentiment, amb l’objectiu d’avergonyir i humiliar 
públicament a aquesta persona. Exemple: demanar 
“nudes” a algú en privat i després divulgar-los 
públicament a les plataformes online.

Preguntem a la Siri: 

Com s’aplica la ciberviolència 
en les relacions? TEST!

Està el ciberabús present en 

la teva relació amorosa?

Aquí tens un test perquè comprovis 
si la ciberviolència és present en la 
teva relació

Si no estàs actualment en una 
relació amorosa, pots pensar en 
relacions passades o amistats 
actuals mentre completes el test.
 

Alguna vegada la teva parella t’ha demanat alguna 
de les teves contrasenyes?

La teva parella es posa gelosa i t’envia missatges 
constantment quan et fas amic o amiga d’una altra 
persona?

Creus que quan quedes amb gent, acabes passant 
més temps parlant amb la teva parella per telèfon 
que amb ells o elles?

La teva parella et truca o t’envia missatges de text 
sovint per a saber on estàs i què estàs fent?
 

La teva parella llegeix els teus missatges personals 
o els teus correus electrònics sense el teu 
consentiment?

La teva parella t’envia missatges acusant-te de 
coquetejar o enganyar-la sense cap base, quan 
quedes amb altra gent?

La teva parella t’ha amenaçat alguna vegada amb 
publicar a Internet coses que li vas enviar en privat?
 

La teva parella et demana fotos quan t’ajuntes amb 
altres per a veure el que portes posat?

S’enfada la teva parella quan no respons als seus 
missatges immediatament?

La teva parella t’envia missatges justificant-se 
després de fer comentaris feridors per dir que 
només eren bromes?

Sols tenir la sensació que sempre has d’estar 
connectat/a i dir-li on estàs, però d’altra banda la 
teva parella sovint desapareix, sense donar cap 
informació sobre el que està fent?

Has experimentat amenaces de la teva parella de 
violència física en plataformes online o en missatges 
privats?

La teva parella et demana alguna vegada que 
utilitzis aplicacions per a saber on estàs?

Alguna vegada has sentit que no ets capaç de 
concentrar-te en els teus estudis perquè la teva 
parella es frustra quan estàs estudiant i no respons 
als seus missatges?

La teva parella et pressiona alguna vegada perquè 
li enviïs fotos de les teves parts íntimes del cos?

Si estàs passant per una interrupció en la teva 
relació, la teva parella et continua enviant missatges 
constantment, ignorant el fet que vas demanar una 
mica d’espai?

SÍ NO

0 respostes de “sí”: Segons aquest test, el ciberabús no està present en la teva relació.

1-3 respostes de “sí”:  Hi ha algunes coses per les quals podries voler parar atenció. Hi ha problemes en totes 
les relacions, però si la teva és bona, hauries de ser capaç de parlar dels problemes i resoldre’ls.

3-4 respostes de “sí”: La teva parella es comporta d’una forma que pot ser abusiva. Aprèn sobre els primers 
signes de violència en la parella, abús emocional i verbal, per tenir una millor visió d’aquest tema. Tens tot el dret 
d’acabar una relació, i l’altre ha de respectar la teva decisió.

Més de 5 respostes “sí”: D’acord amb aquest test, la teva parella té tendències abusives. L’experiència 
demostra que l’abús pot empitjorar amb el temps: l’abusador aïlla cada vegada més a la parella, la qual cosa fa molt 
més difícil acabar la relació. Informa’t sobre aquest tema i intenta trobar a algú que entengui de relacions abusives 
i que pugui donar-te suport de manera efectiva.
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 TRUE 2 YOU  CONEIX AL TEU ENEMIC

Ciberviolència...

CONEIX AL TEU ENEMIC! 

CYBERBULLY CYBERSTALKER
... utilitza la tecnologia per a assetjar, avergonyir, 
humiliar o insultar a una altra persona; envia 
repetidament missatges feridors i comença rumors 
per a avergonyir i humiliar.

... utilitza la tecnologia per a espiar, assetjar i 
reunir informació sobre una altra persona, amb la 
finalitat d’espantar-la i fer-la xantatge. 

Les seves víctimes més freqüents són les nenes i 
dones de les quals suposadament estan “cegament 
enamorats”, ja sigui en una relació amb elles o no, 
especialment si s’han separat recentment.  Per això, 
sovint es considera una forma “prolongada” de 
violència en una relació de parella.

El més freqüent és que sigui d’igual a igual. Per 
tant, això es considera sovint una forma de 
violència entre iguals.

La seva intenció és centrar-se en una persona 
concreta i excloure-la.

La seva intenció és tenir a la persona a la qual 
assetgen sota el seu control i centrada en allò que 
el cyberstalker està fent. 

Totes dues formes d’abús han existit molt abans d’Internet, però avui dia la tecnologia fa més fàcil per al “bully” i 
l’”stalker” “avançar” el seu comportament abusiu per a intimidar i avergonyir a les seves víctimes.
Avui dia, tant el “bully” com l’”stalker” rarament abusen sense utilitzar cap tecnologia.

La conseqüència més greu per a la víctima del 
ciberacosador (cyberbully) és el suïcidi.

La conseqüència més greu per a la víctima de 
l’assetjador cibernètic (cyberstalker) éss convertir-
se en víctima d’un homicidi.

EL CIBERBULLYING I EL CIBERSTALKING SÓN ACTES CRIMINALS AMB SAN-

CIONS QUE INCLOUEN MULTES O PRESÓ!

NO SIGUIS XIMPLE, EL DOXXING NO ÉS GUAY!

L’ assetjament sexual offline i online és una realitat per a moltes dones joves. L’assetjament sexual 

online pot presentar-se en forma de comentaris, vídeos, fotos i imatges gràfiques de naturalesa sexual, 

amb la finalitat de difamar a les dones i crear condicions d’humiliació i sexualització. Es poden utilitzar 

paraules ofensives sexistes i insultants com a “zorra”, “puta”, “perra”, així com comentaris sobre l’aspecte 

físic de les dones.

Pot fer que una persona se senti amenaçada, explotada, pressionada, humiliada, disgustada, 

sexualitzada o discriminada.

Comportaments d’assetjament sexual cibernètic:

● Quan algú rep amenaces sexuals, està sent forçada participar en activitats sexuals online o li han 

fet xantatge amb contingut sexual;

● Quan algú es converteix en el blanc d’un grup de gent i és sistemàticament exclòs d’ells, amb l’ús de 

contingut sexual que l’humilia, molesta o discrimina;

● Quan algú rep peticions, comentaris o continguts sexuals no desitjats (p. ex., fotografies de penis).

 

ASSETJAMENT SEXUAL

Això pot incloure números de telèfon privats, domicili, adreça, noms de familiars... Una 

vegada que la informació és fora, qui sap el que altres usuaris d’Internet poden fer amb 

ella. Les víctimes del doxxing denuncien que són objecte d’un ampli assetjament online 

i d’atacs offline, així com que la seva identitat és robada com a resultat que la seva 

informació personal es faci pública. El doxxing és a vegades part d’un atac organitzat 

online contra una persona.

El Doxxing fa referència a la recerca i la publicació d’informació privada a Internet per a exposar i 

avergonyir a la persona objectiu. 

8ISSUE 1 64EDICIÓ 18ISSUE 1 63EDICIÓ 1

 TRUE 2 YOU  SEXTING I NUDES

Oliver
Bufff no està gens malament
jajajajajaja

és el que passa quan envies 
fotos així...

Stacey
Deu meu, jo mai faria això...

Tom
Ei, heu sentit el que li ha passat 
a la Emily?

Hoy

Sofia
No, què és?

Tom
li va enviar fotos al seu 
novio Joan jajajajaja

Mireu!!

© Unsplash

© Iris Pohl

Hoy



SEXTING - L’enviament de “nudes”
Enviar i rebre “nudes” s’està convertint en una activitat popular.

Podríem dir que no hi ha res dolent o vergonyós en voler expressar la teva sexualitat a través de 
fotos de nus, sobretot si és l’estàndard d’avui dia i això és el que tothom fa.
Tanmateix, recorda que estem aprenent de la societat com hem d’expressar la nostra sexualitat, 
però hi ha altres formes? En moltes plataformes, com els mitjans de comunicació, les xarxes socials, 
els anuncis, els vídeos musicals, les revistes, el porno, etc., els cossos de les joves i les dones en 
general estan molt sexualitzats.
  
El fet de veure aquestes imatges cada dia ens fa pensar que és una cosa normal 
i podríem sentir que hem de ser i fer el mateix.

Recorda que MAI estàs obligat/a a enviar una foto del teu cos, o a participar en QUALSEVOL 
activitat sexual que no vulguis fer. Amb qualsevol mena d’activitat sexual, has de ser conscient 
dels riscos potencials i de com fer el que estàs fent de la manera més segura possible.
  
Pot ser molt difícil prendre una decisió quan algú que estimes o t’agrada et demana que 
enviïs una foto teva, encara que no tinguis ganes de fer-ho. És una situació realment difícil, 
ja que no vols ser impopular o causar que aquesta persona perdi interès en tu. Però recorda 
que mai has de fer res amb el qual no et sentis còmode/a.  

Aquí hi ha un molt bon post d’Insta sobre les coses a considerar quan s’envien nudes:

Així que, la pròxima vegada que vulguis compartir 
una foto teva nu/a, para i pensa-ho. Recorda 
que no ets només el teu cos, sinó una persona 
completa. La teva sexualitat és la totalitat de tu, no 
sols el teu cos nu. 

https://www.instagram.
com/p/B964Esfqjle/

 

Link a la publicació 
d’Instagram

A MÉS A MÉS!
VÍDEO Recomanat

- si es tracta d’una persona que coneixes o amb la qual tens una relació, aquesta podria acabar, i el 

que has compartit podria ser utilitzat com a pornovenjança.
 
- si es tracta d’una persona que només coneixes online, no pots saber realment qui està a l’altre costat 

i on acabaran les teves fotos.

Recorda que quan hagis premut el botó d’enviament, 
està fora del teu control!Pensa si estaries d’acord que el que has enviat 
estigui en un cartell a la ciutat o que la teva família 
ho vegi. Si no ho veus clar, no ho enviïs.

“NUDES” - A qui li envies?

A més, en alguns països es considera il·legal si una persona menor o major de 18 anys envia 

o rep aquestes fotografies d’una altra persona menor de 18 anys.

A més, no totes les fotos enviades són apreciades mútuament. Una nova tendència d’enviament de 

fotografies de parts íntimes no desitjades està ocorrent - sigui a persones conegudes o desconegudes. 

Aquest és el cas de les “fotopolles” (el nom ho diu tot).

Moltes dones i nenes actives a les xarxes socials han rebut almenys una vegada una foto 

d’un penis no desitjada!   

Pots dir “sobreviuré, no és gran cosa”, o “així són els nois”, però tot i això no està bé. La societat i la 

cultura del porno empenyen a les noies a creure que han d’acceptar les proposicions sexuals, i que en 

cas contrari seran considerades frígides o impopulars. Alguns nois poden pensar que aquest tipus de 

comunicació atreu l’atenció de les noies i farà que enviïn imatges similars. Alguns poden imaginar-se 

que algú està mirant la seva “obra d’art”. No obstant això, enviar aquestes imatges és ofensiu. Algunes 

noies que les reben poden sentir-se incòmodes i encara que algunes ho troben divertit, generalment 

aquest contingut no és benvingut i no està bé.

“FOTOPOLLES”

Així queeeee ... Hauries d’enviar fotopolles? No!  En concret no les passis 

a la gent que no ho ha demanat.

Que tothom les estigui enviant, no ho fa menys ofensiu!
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PORNOVENJANÇA 

La pornovenjança (“sexpreading”) implica la distribució d’imatges 
o vídeos sexualment explícits, sense el consentiment dels individus 
que hi surten.

S’utilitza sovint per a fer xantatge a una altra persona (en la seva majoria nenes i dones) perquè realitzi 
actes sexuals o per a continuar una relació (sextorsió), o simplement com un mitjà per a danyar la reputació 
de la persona.

 TRUE 2 YOU  PORNOVENJANÇA

Vídeos que 
recomanem...

El nom de pornovenjança distorsiona el que 
realment és, ja que suggereix que la víctima va 
fer alguna cosa per a merèixer aquest delicte; en 
efecte, tirant-li la culpa a la víctima. Fins i tot si les 
fotos es prenen amb consentiment – per exemple, 
en el context d’una relació íntima – la publicació 
d’aquestes fotos online sense consentiment amb la 
intenció de danyar a la víctima és un acte criminal 
i no consentit. Això és ABÚS SEXUAL. 

Encara que la majoria de les vegades es produeix 
després d’acabar una relació, també pot produir-
se en altres tipus de relacions (per exemple, per 
una persona amb la qual només tens una relació 
virtual o algú amb qui estàs tenint un lio). Tingues en 
compte que qualsevol cosa que comparteixis pot 
ser utilitzada en contra teva! I hi ha una possibilitat 
que això ocorri cada vegada que enviïs una imatge! 
No és culpa teva si ho fan, però és important 
demanar suport!

S’han pres mesures contra la pornovenjança. Les 
xarxes socials com Facebook han començat a 
prendre mesures per a detectar i detenir la difusió 
d’aquest contingut.

També s’ha proposat una legislació que criminalitza 
la publicació d’aquestes fotos no consentides. 
S’han tancat els llocs dedicats a la publicació de 
pornovenjança i hi ha una creixent consciència 
i moviment per a detenir-ne la propagació.

5 CONSELLS A RECORDAR A L’HORA DE 

PENJAR IMATGES I VÍDEOS TEUS ONLINE

1. No deixis que ningú et convenci que has d’enviar les teves fotos i vídeos íntims 

a ningú, encara que sigui una persona que t’agradi de veritat.

2. Si les teves fotos o vídeos privats són difosos o publicats en algun lloc de la 

xarxa, has de saber que no és culpa teva. L’únic culpable és la persona que va fer 

això sense el teu consentiment.

3. Troba una persona adulta en la qual confiïs i explica-li el que està passant. La 

teva millor amiga i la teva germana gran poden ser de suport, però en aquestes 

situacions greus és bo parlar amb algú gran, per exemple amb el teu pare o la 

teva mare, professorat o altres persones perquè et donin suport en tot allò que 

necessitis.

4. Pensa a denunciar el teu cas a la policia. És important que es registri 

aquest tipus d’abús i que la persona o persones responsables s’atinguin a les 

conseqüències del que t’han fet.

5. Si et sents ansiós/a o angoixat/da, tracta de no entrar en pànic: acudeix a un 

servei de suport on puguis parlar amb algú que entengui pel que estàs passant.

Qualsevol pot 
experimentar la 
pornovenjança/

sextorsió. No estàs 
sola i no has fet res 

dolent!
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Dades sobre la violència
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En tots els països, les noies van estar més exposades a:

Comentaris sexualitzats online: 

Hongria
Noies / Nois

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois

Croàcia
Noies / Nois

44%  

64%  

43%  

63%  

35%  

57%  

72%  

50%  

Fer xantatge amb la seva informació / fotos / vídeos privats, dient que seran publicats si 
no fan una cosa sexual a canvi:

Hongria
Noies / Nois

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois 

Croàcia
Noies / Nois

6%  
14%  

8%  
4%  

8%  
2%  6%  9%  

Publicació no consensuada de fotos / vídeos que van enviar en privat a algú:

Hongria
Noies / Nois 

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois 

Croàcia
Noies / Nois

6%  
14%  

8%  
4%  

8%  
2%  6%  9%  

Els nois en tots els països van estar més exposats a:
 

Amenaces online a través de xat / correu electrònic / comentaris: relacionats amb la seva 
seguretat física:

Hongria
Noies / Nois

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois

Croàcia
Noies / Nois

38%  

22%  
33%  27%  

55%  

30%  25%  

44%

Pressió per a veure pornografia online o participar en actes inspirats en la pornografia 
online (excepte a Espanya, on noies i nois van ser exposats per igual):

Hongria
Noies / Nois

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois

Croàcia
Noies / Nois

8%  

18%  18%  18%  

9%  

15%  

10%  

20%  
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Experiència d’assetjament sexual 
rebent una foto no sol·licitada de les 
parts íntimes del cos d’algú:

Experiència d’enviar nudes a les 
seves parelles:

HO
ES

SÈR

CRO

HO
ES

SÈR

CRO

45%

48%

35%

53%

39%

36%

9%

29%

SÍ

MÉS D’UNA VEGADA O AMB FREQÜÈNCIA

HO

20%

SÈR

12%

ES

20%
14%

CRO
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Sabem que Internet pot ser un lloc perillós. Dona 
un cop d’ull a les següents declaracions sobre la 
seguretat a Internet i mira si hi ha alguna cosa més 
que puguis fer per a protegir-te a la xarxa.

 TRUE 2 YOU  COMPROVA LA TEVA SEGURETAT ONLINE

CONTRASENYES & PERFILS

1. El meu telèfon no està bloquejat amb cap mena de contrasenya, PIN o empremta dactilar. SÍ NO

2. El meu portàtil/ordinador no està bloquejat amb cap mena de contrasenya.

3. Les meves contrasenyes per als comptes online són molt simples per a poder recordar-les.

4. No tinc un mecanisme d’autenticació de dos factors per a les meves contrasenyes online.

5. Tinc totes les meves contrasenyes escrites en el mateix paper/document per a no oblidar-les. 

6. Les meves contrasenyes per a diversos comptes online són les mateixes.

7. Les meves contrasenyes també les coneix una altra persona que no és el meu pare o la meva 
mare (per exemple: parella, amic/a...).

8. La major part dels meus perfils a les xarxes socials són públics.

9. Utilitzo el meu nom complet als perfils de les xarxes socials.
10. He publicat la direcció de casa meva en algun dels meus perfils a les xarxes socials.

11. Els meus perfils de xarxes socials mostren el nom de la meva mascota o la meva data de 
naixement, que també utilitzo com a contrasenyes.

12. No rebo cap alerta sobre accessos no reconeguts a les meves xarxes socials.  

13. Sovint entro en els meus comptes quan estic a llocs públics.  

14. Sovint em connecto a punts Wi-Fi gratuïts sense comprovar qui els opera.  

COMUNICACIÓ & APPS

Genial, ben fet per completar el test! Si has respost SÍ a alguna d’aquestes preguntes, torna a la pregunta 
i mira com pots canviar el teu entorn i comportament per a donar suport a la teva seguretat! Llegeix els 
nostres consells i suggeriments a continuació i comparteix aquest test amb els teus amics i amigues per 
a assegurar-te que també cuidin la seva seguretat a Internet.

TEST!
Fes aquest test per a comprovar la 

teva seguret@t online!

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

1. Interactuo en privat amb gent que no conec en persona. SÍ NO

2. A vegades comparteixo algunes dades privades (nom complet, direcció, data de naixement, 
etc.) amb gent que no conec en persona.

3. He publicat fotos privades utilitzant alguns dels meus comptes online. 
4. He enviat les meves fotos a persones que no conec en persona.

5. M’he trobat en persona amb algú que només coneixia online.  

6. Sempre confio en la gent amb la qual em comunico per Internet.

7. No estic segur/a de com es denuncien coses inapropiades o abusives a les xarxes socials.

8. No sé com bloquejar els missatges, correus electrònics, trucades d’algú.

10. A vegades publico alguns comentaris desagradables i ofensius sobre uns altres per Internet.

11. Quan publico fotos online en les quals apareixen altres persones, normalment no demano 
el seu permís/consentiment.

12. A vegades comparteixo amb els meus amics les fotos que he rebut en privat.
13. He mentit sobre la meva edat a Internet quan volia accedir a una pàgina per a adults.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

9. En descarregar una nova aplicació o joc, normalment no comprovo si pot accedir a la 
meva ubicació, fotos, contactes i càmera.

14. He entrat en enllaços que he rebut d’un estrany per correu electrònic o missatge de xat 
sense comprovar la font.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Les CONTRASENYES són sovint el punt més feble de la seguretat online. La gent tendeix a triar les fàcils, o les 
que poden recordar fàcilment.

Pots comprovar si la teva contrasenya és segura aquí:  https://howsecureismypassword.net/

Sabem que pot ser super difícil i molest crear i recordar diferents paraules i nombres complexos. Has pensat 
a utilitzar un gestor de contrasenyes? Normalment són gratuïts i poden emmagatzemar tots els teus inicis de 
sessió a les xarxes socials de manera segura, així que només has de recordar una única contrasenya!

TRUC: En lloc de fer servir una contrasenya, inventa’t una frase clau com: “TincMoltaCura0Nline”

25EDITI 1 26ISSUE 1 8ISSUE 1 72EDICIÓ 18ISSUE 1 71EDICIÓ 1

 TRUE 2 YOU  COMPROVA LA TEVA SEGURETAT ONLINE

© IStock

https://howsecureismypassword.net/


Si estàs planejant conèixer a algú en persona que vas 
conèixer per Internet, no vagis sol o sola la primera vegada 
i intenta organitzar la trobada en un lloc públic.

Ves amb compte amb el sarcasme i l’humor! Alguna cosa 
que pot ser graciosa en persona podria ser mal interpretada 
online.
Sigues amable online! Tracta a la gent com t’agradaria que 
et tractessin a tu.

PERFILS: La majoria de les xarxes socials ofereixen consells i recomanacions de seguretat per als seus usuaris. 
Aquestes pautes poden ajudar-te a tenir seguretat a Internet.

 Facebook: https://www.facebook.com/safety
 Instagram: https://help.instagram.com/667810236572057
 Snapchat: https://support.snapchat.com/en-US/article/safety-tips-resources
 Tik Tok: https://www.tiktok.com/safety/resources/online-safety
 Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
 Twitter: https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html

No oblidis que encara que decideixis compartir informació personal, pots gestionar qui la veu des de la 
configuració de seguretat. TRUC: Revisa el teu perfil “com a tercera persona” per a veure el que uns altres 
poden veure i al que poden accedir, sortint del teu compte i buscant el teu perfil.

COMUNICACIÓ & APPS És súper important recordar que no has d’acceptar cap activitat online destinada a 
intimidar-te, espantar-te, amenaçar-te, burlar-se de tu o fer-te mal. Sempre que et sentis malament per alguna cosa 
que t’hagi passat a la xarxa, pots tancar la pàgina, bloquejar o denunciar a la persona, i apagar el dispositiu. 
Està bé no respondre. A vegades la reacció és exactament el que l’atacant o el trol (algú que et troleja) està 
buscant, perquè els dona poder sobre tu. CONSELL: Investiga sobre com bloquejar i denunciar. Busca ajuda, 
sobretot si el comportament t’està afectant.

Quan es tracta de la seguretat a Internet, recorda que 
a vegades el risc més gran ets en realitat... Tu!

Això no significa que hagis de culpar-te a tu mateix/a si una 
cosa dolenta et passa: la responsabilitat de la violència 
sempre recau en l’agressor! No obstant això, has d’anar 
amb compte i fer el que estigui a la teva mà per a mantenir-te 
fora de perill i no posar en perill a ningú més. Utilitza Internet 
amb totes les seves meravelles, però tingues en compte que 
també té el seu costat fosc. Sigues prudent quan el facis servir 
i sempre comprova si hi ha alguna cosa que puguis fer per 
a millorar la teva seguretat.

Com amb moltes coses en la vida, és bo tenir alguns 
principis bàsics. Alguns principis bàsics online podrien ser:

I en cas de qualsevol experiència no desitjada, ja saps 
què fer:
 

3 COSES QUE HAS DE 
RECORDAR SOBRE INTERNET  

1. Internet és per sempre
2. No posis informació personal online 
3. No oblidis la teva seguretat digital
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SUPORT
SUPORT ESTATAL 
- Fundación Anar España – Línia d’Atenció a la Infància. 
  Lloc Web: www.anar.org 
  Xat: https://www.anar.org/chat-anar/  
  Facebook: https://www.facebook.com/FundaciónANAR/
  Email: comunicacion@anar.org 
  Telèfon: 900 202 010 
- Telèfon 016 
  Lloc Web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/  
  Email: 016-online@msssi.es 
  Telèfon: 016
- Persones amb discapacitat auditiva poden contactar al  
  016 a través de les següents vies:  
  ● DTS +34 / 900 116 016 
  ● Servei Telesor. Es requereix connexió a Internet.  
      https://www.telesor.es
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SUPORT EN COMUNITATS AUTÒNOMES

● CATALUNYA

- Línia d’Atenció contra la Violència de Gènere 
  Lloc Web: dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_          
  masclista/recursos_atencio/telefon_900/ 
  Email: 900900120online@gencat.cat 
  Telèfon: 900 900 120
- Infància Respon – Línia d’Atenció a la Infància
  Lloc Web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/      
  ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_   
la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_        
  dinfants_i_adolescents/infancia_respon/ 
  Telèfon: 116 111
- Punts d’Informació i atenció a la Dona (PIADs) -     
  Barcelona 
  Lloc Web: ajuntament.barcelona.cat/dones/en/   
information-and-support/womens-support-and-         
information-points-piad 
  Telèfon: +34 / 932564951
- Centre Jove d’Atenció a la Sexualitat (CJAS) -        
Barcelona 
  Lloc Web: https://centrejove.org/ 
  WhatsApp: 687 74 86 40  
  Telèfon: 93 415 10 00 
  Direcció: C/La Granja 19 (Barcelona)

 ● ANDALUSIA

 - “Instituto Andaluz de la Mujer”
  Teléfono: 954 54 49 10/ 900 200 999
  Lloc Web:  
  http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
- “Comisión para la Investigación de Malos Tratos  
  a Mujeres “
  Telèfon: 900 100 009 
  Lloc Web: https://www.malostratos.org/ 

● ARAGÓ

- “Instituto Aragonés de la Mujer” 
  Telèfon: 976 71 67 20 
  Lloc Web: http://www.aragon.es/iam

● ASTÚRIES 

- “Instituto Asturiano de la Mujer “
  Telèfon: 985 96 20 10 
  Lloc Web: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/

● BALEARS

- “Instituto Balear de la Mujer” 
  Telèfon: 971 17 89 89 
  Lloc Web: http://ibdona.caib.es

● CANÀRIES

- “Instituto Canario de Igualdad” 
  Telèfon: 922 47 40 60 
  Lloc Web: http://www.gobiernodecanarias.org/           
icigualdad/ 

● CANTÀBRIA

- “Dirección General de la Mujer “
  Telèfon: 942 22 14 33/ 942 03 91 00 
  Lloc Web: http://www.mujerdecantabria.com/ 

● CASTELLA I LLEÓ

- “Servicio de Atención a las Víctimas Violencia de 
Género” 
  Telèfon: 983 413 188 / 983 413 953
  Lloc Web: https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/
  Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/127 
  9887997704/1284182453549/DirectorioPadre 

SER AMABLE - NO ABUSAR - DIVERTIR-SE - MANTENIR-SE 
SEGUR/A

CAPTURA DE PANTALLA - BLOQUEJAR - OBTENIR SUPORT 
- DENUNCIAR!

https://www.facebook.com/safety
https://help.instagram.com/667810236572057
https://support.snapchat.com/en-US/article/safety-tips-resources
https://www.tiktok.com/safety/resources/online-safety
https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html
http://www.anar.org
https://www.anar.org/chat-anar/
https://www.facebook.com/FundaciónANAR/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://www.telesor.es
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/ 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/ 
https://centrejove.org/ 
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● CASTELLA LA MANXA

- “Instituto de la Mujer“
  Telèfon: 925 28 60 10/ 900 100 114 
  Lloc Web: http://www.institutomujer.jccm.es/ 

● CEUTA

- “Centro Asesor de la Mujer”
  Telèfon: 900 700 099 
  Lloc Web: https://www.ceuta.es/ceuta/violencia-      
  genero

● EXTREMADURA

- “Instituto de la Mujer” 
  Telèfon: 924 00 74 00 
  Lloc Web: https://ciudadano.gobex.es/web/imex/

● GALÍCIA

- “Servicio Gallego Igualdad”
  Telèfon: 981 54 53 51  
  Lloc Web: http://igualdade.xunta.es/

● MADRID

- “Dirección General de la Mujer” 
  Telèfon: 91 720 62 23 / 24  
  Lloc Web: http://www.comunidad.madrid/

● MÚRCIA

- “Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”  
  Telèfon: 968 35 86 00  
  Lloc Web: https://serviciossociales.murcia.es/Servicios-   
Prestaciones-Sociales-Sector-Prestacion/Prevencion-        
  y-atencion-de-situaciones-de-violencia-de-genero-25/     
  Atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-266

● MELILLA

- “Viceconsejeria de la Mujer”  
  Telèfon: 952 69 92 14

● NAVARRA

- “Igualdad de Género y Familia”
  Lloc Web: http://www.navarra.es

● LA RIOJA

- “Gobierno de La Rioja” 
  Telèfon: 900 71 10 10  
  Lloc Web: https://www.larioja.org/mujer/es/violencia-   
genero
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● PAÍS BASC

- “Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer”
  Telèfon: 945 01 67 00  
  Lloc Web: www.emakunde.euskadi.net/

● VALÈNCIA

- “Familia y Mujer. Consejeria de Bienestar Social”
  Telèfon: 96 197 16 00  
  Lloc Web: http://www.bsocial.gva.es/portal/       
  portal?id=D
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NOI 2:
Quina guarra! El la 
ja havia de saber 

que això passaria.. .

MIRES O ACTUES?

NOI 1:

Ja, ja, ja! Genial!

NOIA1:

Mare meva! He de t rucar a 

l ’Emma i preguntar- l i  com 

se sent i  què puc fer per a 

ajudar- la! 

L’Emma i el Jordi han trencat. 
L’Emma li va enviar unes fotos 
íntimes al Jordi, i ell les ha penjat a 
Internet. Què faries tu si les reps? 

2ISSUE 1

NOIA 3:

M’agrada mol t  aquest  noi 

i  no dic res perquè no vul l 

fer malbé qualsevol opor-

tunitat  que pugui tenir  amb 

ell.

NOI 4:
En Jordi és el  meu amic, això no està bé. Parlaré amb el l  sobre 

aquest  tema.

NOI 4:
Això no està bé, però no vul l dir  res perquè s inó es ficaran amb mi.. .

NOI 5:

Unes quantes fotos 

ínt imes.. .  no és per a 

tant!

NOI 6:
Est ic d’acord! Sabies que això es considera abús? Sí,  parlem amb el la per a demanar- l i 

ajuda.

 TRUE 2 YOU  PHOTOSTORY MIRES O ACTUES
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NOIA 2:
Aquesta noia està boja! Jo mai faria això!

NOI 3:
No conec al  Jordi i l ’Emma aquesta i  no 

m’impor ta.. .

NOIA 4:

Vul l  fer alguna cosa 

però no sé què fer o 

dir!

NOIA 1:

Mireu -vos tots!  Per què rieu i 

comenteu això? Això no està bé! 

Com et sentir ies si  et  passés a 

tu? Hauríem de parlar amb la 

profe sobre això.
Fotos per:
© IStock



Hi ha diferents formes 
d’abús i violència que 
pots viure mentre 
creixes, ja sigui com a 
víctima, com a agressor 
o com a espectador/a.

Un/a espectador/a és una persona que 
té coneixement, és testimoni o sospita 
que algú està sent abusat online o offline. 
Per exemple, algú que està sent abusat/
da per la seva parella o intimidat/da per 
algú online, però no està directament 
involucrat en l’esdeveniment en si, és a 
dir, que no participa en l’abús, però té 
coneixement d’ell.
 

QUÈ SIGNIFICA SER 
ESPECTADOR/A?

I tu... mires o actues?

Tothom som espectadors, tot el temps. 
Som testimonis dels esdeveniments 
que es desenvolupen al nostre voltant 
constantment. A vegades reconeixem 
que els esdeveniments no estan bé o són 
abusius. Quan això succeeix, prenem 
la decisió de fer o dir alguna cosa o 
simplement ignorar-ho i oblidar-ho. Un 
o una espectadora té la possibilitat de 
marcar la diferència en una situació. Una 
persona que sap que el que està succeint 
està malament i fa alguna cosa sobre 
aquest tema és aquella que ACTUA.

A vegades pot semblar difícil ser un/a 
defensor/a quan es tracta d’oposar-se al 
que els teus amics/es o altres persones 
pensen o fan. També és important tenir 
en compte la teva pròpia seguretat i has 
de valorar bé quan, on i com defensaràs 
a una altra persona.

Quan ningú intervé, la persona que 
sofreix l’abús o la violència pot sentir 
que als que MIREN no els importa o que 
estan d’acord amb el que està passant. 

“El que més mal li 
fa la víctima no és la 
crueltat de l’opressor, 

sinó el silenci de 
l’espectador”
 -Elie Wiesel 

 No obstant això, encara que no hagis actuat 
immediatament, pots recórrer més tard a la persona 
que està/estava experimentant l’abús o la violència 
i demostrar-li que té el teu suport i que no està 
completament sol/a en la situació. La persona que ha 
sofert l’abús entendrà que no està sola, que no és la seva 
culpa i que mai ha de sentir-se avergonyida o culpable.
 

Per què la gent no 
intervé?

Encara que moltes persones vegin una publicació 
agressiva o sexista, poques persones fan alguna cosa 
sobre aquest tema. És menys probable que la gent ajudi 
si hi ha més gent al voltant, perquè tothom assumeix que 
algú altre farà alguna cosa. Això es coneix com l’efecte 
espectador. La comunicació és clau, ja que no sabem 
qui més és conscient del que està passant o si algú ha 
fet alguna cosa. Si ningú fa res, tendim a fer el mateix. A 
vegades no estem segurs de què fer o què dir. Has viscut 
situacions com aquesta en les quals no saps realment 
quin pot o ha de ser el teu paper?

En una situació d’abús pot passar que els i les 
espectadores no s’adonin de l’abús, o no creuen que 
sigui la seva responsabilitat fer res sobre aquest tema, o 
no creuen que tinguin la capacitat d’intervenir o tenen 
por de ficar-se en problemes a l’intervenir.

Algunes raons per les quals les i els espectadors no 
intervenen o actuen davant l’abús i/o la violència:

● No reconeixen que cal ajuda
● No saben com ajudar
● Por de ser abusats/es si s’enfronten a això
● Por de perdre el seu estatus social
● No saben què ha passat
● Creuen que si li diuen a un adult empitjorarà 

Els i les defensores intervenen perquè: 

● Són amics o amigues de la víctima
● Estan compromesos/es a nivell moral i tracten als 
altres amb respecte
● Tenen empatia per la víctima
● Creuen fermament que l’abús o la violència està 
malament
● Saben el seriós i perillós que és el comportament 
de l’agressor

 TRUE 2 YOU  QUÈ SIGNIFICA SER UN ESPECTADOR/A?
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1. Enviaria les fotos als meus 
amics/amigues. 

Què faríes si 
formessis part 
d’aquest grup? 

Sí No

2. Respondria amb “Jajajajaja 
mare meva”. 

Sí No

3.Respondria amb: “Estic d’acord 
amb l’Oliver, ella havia de saber 
que això passaria”.  

Sí No

4. Per a mi no està bé això, però no 
respondria res ja que tots els altres 
ho veuen com una cosa normal i no 
m’agrada discutir.  

Sí No

5. Els demanaria que esborressin 
totes les fotos i els diria que 
parlessin amb el Jordi perquè 
això és un comportament abusiu 
i criminal.  

Sí No

6. Cridaria a l’Emma per a 
explicar-li què passa i per a 
preguntar-li com se sent.  

Sí No

Com a 
espectadors/es 
tenim l’OPCIÓ 
de no fer res o 

d’actuar

Quan no fem res, uns altres podrien 
pensar que hem acceptat o aprovat 
el que ha passat. A vegades, les 
persones no sols no fan res, sinó que 
s’uneixen amb els seus gestos, riures, 
comentaris i accions fent costat a 
l’agressor. Ser actiu és prendre una 
posició contra l’abús!

No fer res per a parar-ho en realitat 
significa donar suport a l’abús. Actua 
per a prevenir-ho!

Com actuar: 

1. Reuneix un grup per a parlar 
amb l’abusador
2. Defensa a la víctima
3. Planta cara al comportament 
abusiu o violent
4. Acosta’t en privat a la víctima 
per a expressar el teu suport o 
preocupació
5. Parla i fes-li saber a l’abusador 
que les seves accions NO estan 
bé
6. Explica-li a un adult de 
confiança el que està passant
7. Denuncia’l a la policia

NO ESTÀS SEGUR/A DE QUÈ DIR COM UN/A DEFENSOR/A? AQUÍ TENS  ALGUNS CONSELLS: 
1. Demana aclariment... Pregunta a l’agressor o/i a l’espectador “Per 
què estàs fent això?” “Per què dius això?” “Per què et sembla graciós?” 
“No tinc clar el que vols dir amb això. Potser pots explicar-ho.” En 
qüestionar-ho fem que els altres reflexionin sobre el seu comportament. 
Mai preguntis de manera agressiva.

2. “Posa-li cara a la víctima...” Fes-ho més personal recordant-li a 
l’agressor o a l’espectador que podria ser la seva germana, germà, amic 
o parella i com se sentiria si això li succeís a algú que l’importa.3. No acusis a l’agressor o espectador... En lloc de dir: “TU ets sexista 
i això és el més estúpid que he escoltat”, la qual cosa posa a l’altre en una 
posició defensiva, podries dir: “No estic d’acord amb el que dius, crec 
que ningú mereix ser tractat així”.
4. Utilitza el teu humor... Això pot ser complicat, si la gent creu que 
t’estàs burlant d’ella. No obstant això, si fas servir l’humor de manera 
efectiva, pot reduir la tensió de la situació. Per tant, ves amb compte de no 
ser massa graciós/a, ja que pot posar en risc la teva intenció de calmar 
les aigües.

5. Busca a altres com tu... Podries preguntar-li al grup: “Sóc el/la 
únic/a que se sent incòmode/a amb això?”6. Demana o ofereix ajuda... Si ets testimoni d’un incident violent, 
pot ser necessari cridar a la policia i també demanar ajuda a la gent del 
teu entorn. No intervinguis si estàs sol/a i sents que podria ser perillós.
També pots oferir ajuda a la víctima parlant amb ella, la qual cosa podria 
fer-la sentir segura i ajudada. Si creus que la situació és massa perillosa 
per a intervenir, busca ajuda i parla amb la víctima després que l’incident 
hagi acabat.
7. Fes-te visible... Fes-li saber a l’agressor que ets a prop i que ets 
testimoni del que està passant.8. Denuncia l’abús... Quan notis un comportament abusiu a Internet 
(expressions d’odi, comentaris abusius, vídeos o fotos mal utilitzades o 
sexistes) no dubtis a denunciar-ho. La majoria de les xarxes socials tenen 
un lloc per a reportar l’abús.

I recorda, la violència MAI és la manera apropiada de respondre a la 
violència!
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Tom
Ei, heu vist el que li ha passat a 

l’Emma?

No, què és?
Sofia

Tom
Li va enviar fotos al seu 

novio Jordi...

Mireu!!

Oliver
Bufff no està gens malament jajajajaja

és el que passa quan envies fotos així...

Stacey
Buah, jo mai faria això...

Hoy

Hoy



ESCENA 1
Estàs en una festa d’aniversari, una noia que és a prop ha 
begut molt i està sent assetjada per algú i creus que pot ser 
perillós per a ella.

   Quina és la teva màxima preocupació?

Que ha begut massa i no és capaç de cuidar-se o de dir no a la 
persona que l’assetja?

   Què fas?

Només pots intervenir si la situació no és perillosa. Pregunta’t què 
podria passar-li a la gent que està involucrada.

● Considera la possibilitat de preguntar-li si necessita ajuda, 
inicia una conversa amb ella.
● No te’n vagis. En quedar-te present com a testimoni, és 
menys probable que el potencial agressor actuï.
● Si coneixes al potencial agressor, demana-li que la deixi en 
pau.
● Trobar aliats és clau: Reclutar aliats, com un amic mutu 
o l’amfitrió de la festa pot ser molt més efectiu i segur que 
intentar fer-ho només tu.
 

Què poden fer els tios per a prevenir la violència sexual?
● No t’involucris en cap forma d’assetjament sexual, com tirar floretes 
a les noies pel carrer, tocar-les quan no ho volen o comportar-te 
inapropiadament. 
● No ignoris a una persona si diu que no o que sembla que es mostra 
desinteressada o resistent d’alguna manera.
● Quan el teu millor amic expliqui un acudit sexista sobre abús de noies 
d’alguna manera, digues-li que no et resulta graciós.
● Si un amic o company de classe està abusant d’una altra persona, 
defensa-la i no miris cap a un altre costat. 
● Aprèn a observar el comportament dels altres i identificar si és abusiu.

Nota: La major part del porno mostra que l’abús forma part d’una 
relació sexual i creiem que és un comportament normal. No obstant 
això, no està bé i és inacceptable tractar a una altra persona d’aquesta 
manera! 

Quan vegis alguna cosa, 
què faràs? ESCENA 2

L’Anna i en Pau tenen 16 anys. Al principi de la seva relació, 
en Pau va pressionar a l’Anna perquè li deixés prendre fotos 
d’ella nua. Quan l’Anna va acabar la relació, en Pau no va 
ser capaç d’acceptar-ho i va continuar enviant-li missatges 
per a recuperar-la.

Com l’Anna no va respondre als seus missatges, ell va 
compartir una foto d’ella nua amb els seus amics a Instagram. 
Per això l’Anna va ser atacada pels seus companys durant 
setmanes, li deien puta, etc.

Les amigues íntimes d’ella van tractar de mostrar-li el seu 
suport i consolar-la en privat, però ningú va tenir el coratge 
de defensar-la a les xarxes socials. La gent de l’escola va 
començar a riure’s i a parlar d’ella a la seva esquena. La Irene 
era l’única amiga de l’Anna que els deia als seus companys 
que deixessin de fer comentaris i que s’imaginessin com se 
sentirien si algú feia aquest comentari sobre ells mateixos, 
la seva germana o la seva núvia.

Alguna vegada has estat testimoni d’un acte d’abús com 
aquest? Has dit o fet alguna cosa? Algú més va fer o va dir 
alguna cosa?

  

   Quina és la teva major preocupació?

Que l’Anna està experimentant abús i assetjament digital.

   Què fas?

Qualsevol pot ser víctima d’un abús en qualsevol moment i pot tenir 
conseqüències serioses. Pregunta’t a tu mateix/a què pots fer per a 
ajudar a l’Anna i per a aturar l’abús.

● Parla amb l’Anna i pregunta-li com pots recolzar-la i si vol 
que un adult s’involucri.
● La Irene està parlant amb els seus companys de classe, tu 
també pots fer-ho!
● No et quedis callat/a davant l’abús a les xarxes socials.
● Digues-li a tothom que això és abús.

No 
callis!! 
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Com ajudar un amic o 
amiga que està patint 
violència?
Veure que algú està sent abusat o abusada per la seva parella/lio 
sovint et fa sentir impotència i voler fer alguna cosa més per a ajudar. 
En iniciar una conversa sobre la violència, estàs mostrant a la víctima 
que t’importa, i que no està sola.
 
● Comunica-li a la persona que està sent abusada que estàs 
preocupat/da per la seva seguretat.  Deixa clar que ets conscient de 
l’abús. Digues-li que no s’ho mereix.

● Fes-li costat. Escolta sense donar consells, tret que te’ls demanin; en 
comptes d’això, parla-li sobre les opcions que té i fes-li saber que creus el 
que diu.

● No el/la pressionis perquè trenqui amb la seva parella, i tampoc 
menyspreïs a la parella, ja que això pot fer que s’allunyi de tu.

● Convé recordar-li que l’abús no és culpa de la víctima. Recorda-li 
el fet que l’abusador és responsable de l’abús i no estàs sol/a.

● Sigues comprensiu/a i pacient.  Pot ser difícil per a la persona parlar 
de l’abús. Fes-li saber que estàs disponible per a escoltar o ajudar en 
qualsevol moment.

● Evita jutjar. La persona pot trencar amb l’abusador i tornar amb ell 
moltes vegades abans d’acabar definitivament la relació. No critiquis per 
fer això, encara que no estiguis d’acord amb les decisions que prengui.

● Anima a la persona a parlar amb uns altres que puguin 
proporcionar-li ajuda i orientació.  Ofereix-te a ajudar la persona a 
parlar amb la família, amistats, un/a professor/a de l’escola o a trobar a 
un especialista o un grup de suport. Si decideix anar a la policia, ofereix-li 
acompanyament, però assegura’t de no parlar tu quan arribis allà.

● No t’enfrontis a l’abusador durant un acte de violència, ja que 
podria ser perillós per a tu i per la víctima. El millor és cridar a la policia o 
demanar ajuda a un adult en situacions violentes.

● Recorda que no pots “rescatar” a la persona que està sent 
abusada. És difícil veure que algú que t’importa ho pasa malament. No 
obstant això, aquesta persona ha de ser qui decideixi què fer. El teu treball 
consisteix a donar-li suport.

  

I a la persona que abusa, 
com la podem ajudar?

La majoria dels joves que actuen de manera violenta o abusiva en 
una relació no es consideren abusadors. Molts d’ells neguen o no 
creuen que aquest comportament sigui un greu problema.

A tu, com a amic o amiga, et pot resultar difícil creure que una persona 
amiga teva està exercint violència. Parlar d’aquest fet no és una cosa 
fàcil, però és signe d’una veritable amistat.

Quan parlis amb la persona, el següent et pot ajudar:

● No pretenguis que no saps el que està passant.
  
● Sigues específic/a sobre el que has vist i com et sents sobre aquest tema.

● Digues-li que això no està bé i que no permetràs que continuï.

● Assegura’t que entengui que és responsable del seu comportament i de 
les conseqüències, perquè l’abús/la violència és un delicte.

● No acceptis cap excusa o justificació per part seva.

● AAjuda’ls a trobar ajuda professional, a parlar amb el professorat de 
l’escola o amb el psicòleg o psicòloga de l’escola o amb qualsevol altre 
adult en el qual confiïn.

● Ofereix el teu suport durant el procés de cerca d’ajuda.

● Digues-li que et preocupa.

● Sigues un bon exemple de relacions sanes, tractant-les a elles i als altres 
amb respecte.

Recordeu que tothom juguem un 
paper en la creació d’una cultura de 
respecte que digui NO a la violència i 
a l’abús!
No miris, ACTUA!

“El món no es destruirà 
per culpa d’aquells que 

fan el mal, sinó per 
aquells que els observen 

sense fer res”

-Albert Einstein 
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Referències
Tot el contingut d’aquesta revista es va inspirar en una multitud de materials. Alguns dels materials s’han utilitzat 
i molts s’han adaptat per ajustar-se al context específic i al grup d’edat i, per últim, el nostre increíble equip n’ha 
desenvolupat molts!
 
● Quiz: És amor o control? – Love: The good the bad and the ugly: http://lovegoodbadugly.com/quiz-is-it-love-or-
control/

● Reacció o resposta: https://www.unimedliving.com/mental-health/understanding-mental-health/reaction-versus-
response.html 

● Necessitats: NANE Women’s Rights Association, Associazione Artemisia, AMCV, NGO Women’s Shelter, 
Women’s Aid Federation of England (2008) ‘The Power To Change. How to set up and run support groups for 
victims and survivors of domestic violence’ 

● ‘I-message’ and ‘Broken record’ are widely used tools for non-violent communication. We have used here our own 
version of it. 

● Gelosia: https://www.joinonelove.org/learn/unhealthy-relationship-behaviors-series-jealousy/ 

● Cicle de la violència: Marjaree Mason Center: https://mmcenter.org/stay-informed/cycle-violence 

● La Roda del Poder i Control: https://www.theduluthmodel.org/wheels/understanding-power-control-wheel/; 
https://www.loveisrespect.org/is-this-abuse/power-and-control-wheel/ 

● Formes de Violència: Gonzalez, P., Yanes A. (2013) Violencia contra las mujeres, quien calla otorga: Buenas 
prácticas en intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género y derechos humanos. Edición Digital: 
Sept 2013, Mendoza, Argentina. 

● L’amor és ficar límits: What are my Boundaries? – Love is Respect – National Domestic Violence Hotline: https://
www.loveisrespect.org/content/what-are-my-boundaries/ 

● Checklist límits sans i tòxics: Relationship Issues: Healthy versus Unhealthy Boundaries. Online Counselling College: 
https://onlinecounsellingcollege.tumblr.com/post/85411915362/relationship-issues-healthy-versus-unhealthy 

● Consentiment: Simply YES or NO – Future Black Female: https://www.futureblackfemale.com/post/simply-yes-or-
no; https://www.nytimes.com/interactive/2018/05/10/style/sexual-consent-college-campus.html 

● Coerció sexual: Office on Women’s Health – Sexual Coercion: https://www.womenshealth.gov/relationships-and-
safety/other-types/sexual-coercion; ‘#Listentoyourselfie: The Party’ https://www.youtube.com/watch?v=_G8b7yZapkI 

● Roda de l’equitat: https://www.icfs.org/teen-dating/healthy-relationships/teen-equality-wheel-2/; https://www.
theduluthmodel.org/?s=teen+equality 

● Pensament crític: Colorado Coalition Against Sexual Assault. (2011). Sexual assault advocacy and crisis line training 
guide. Denver, CO: Autor; 10 Myths about Porn: www.reality-check.nu

● Què és l’amor?: Gonzalez, P., Yanes A. (2013) Violencia contra las mujeres, quien calla otorga: Buenas prácticas 
en intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género y derechos humanos. Edición Digital: Sept 2013, 
Mendoza, Argentina. 

● Què és l’amor propi, món interior i món exterior, observa’t a tu mateix/a, tot inspirat per ‘Tune-in, make the 
connection’, Activ Living Australia: www.activlivving.com 

● Ciberviolència contra les dones i nenes: EIGE: https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-
and-girls; FRA (2014) Violence against women: an EU-wide survey. European Union Agency for Fundamental Rights. 
Available: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report 

● Ciberviolència: Love is respect.org, What is Digital Abuse? https://www.loveisrespect.org/pdf/What_Is_Digital_
Abuse.pdf 

● Violència de Gènere Digital: Uottawa, Sexual Violence: Support and Prevention: https://www.uottawa.ca/sexual-
violence-support-and-prevention/cybersexual-violence

● Doxxing: HerNetHerRights Report, European Women’s Lobby, 2017 

● Enviar nudes: Moderna de Pueblo -  https://www.instagram.com/modernacomics/; https://twitter.com/SulaBatsu/
status/1228421958255161344 

● Pornovenjança: https://www.youtube.com/watch?v=s_O1FlEc1xk&feature=youtu.be 

● Comprova la teva seguretat online: https://www.internetmatters.org/wp-content/uploads/2019/04/Internet-
matters-Parent-Age-Guides-14.pdf; https://kidshealth.org/en/teens/internet-safety.html 

● Tsirigoti, A., Petroulaki, K. & Ntinapogias, A. (2015). Master Package “GEAR against IPV”. 

● Booklet III: Teacher’s Manual. (Rev. ed.). Athens: European Anti-Violence Network. 

● Tsirigoti, A., Petroulaki, K., & Ntinapogias, A. (2015). Master Package “GEAR against IPV”. Booklet IV: Students’ 
Activities Book (Rev. ed.). Athens: European Anti-Violence Network. 

● Fact Sheet: Bystanders are Essential to Bulling Prevention and Intervention Disponible a: https://www.stopbullying.
gov/media/bystander-factsheetpdf 

● Cyberbullying and the Bystander Research findings and insight report.(2000) Preparat per: Child Health Promotion 
Research Centre, Edith Cowan University for the Australian Human Rights Commission. Disponible a: https://
humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/bystanders_results_insights_report.pdf 

● Convertir-te en espectador/a. Disponible a: https://www.togetheragainstbullying.org/tab/changing-behavior/
becoming-an-upstander/ 

● What is an Upstander vs Bystander?  (2019) Generations Against Bullying. Disponible a: https://gabnow.org/
wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Be-An-Upstander.pdf
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