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que conté.
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PARAULES 
de l’editora
eV�XQ�JUDQ�KRQRU�SUHVHQWDU�OD�UHYLVWD�True 2 You. 
$TXHVWD�UHYLVWD�pV�~QLFD�L�SUHWpQ�OLGHUDU�OD�SURGXFFLy�GH�
PDWHULDO�HGXFDWLX�~WLO�L�GH�TXDOLWDW�SHU�D�MRYHV��SURIHVVRUDW�
L�SURIHVVLRQDOV�WUHEDOODQW�DPE�MRYHV��5HSUHVHQWD�XQD�QRYD�
IRUPD�GH�SRGHU�DSUHQGUH��FUpL[HU��UHODFLRQDU�QRV�L�FRPXQLFDU�
nos amb els i les altres.
 
$TXHVWD�HGLFLy�WUDFWD�VREUH�OD�SUHYHQFLy�GHO�FLEHUDVVHWMDPHQW�
L�DE~V�VH[XDO�L�YD�VHU�GHVHQYROXSDGD�HQ�HO�FRQWH[W�GHO�SURMHFWH�
´-R�GLF�12��$SRGHUDQW�D�OD�MRYHQWXW��HVSHFLDOPHQW�D�OHV�
QRLHV��SHUTXq�V·RSRVLQ�D�OD�YLROqQFLD�FLEHUQqWLFD�VH[XDO�L�GH�
JqQHUH�HQ�OHV�UHODFLRQV�GH�SDUHOOD�������������µ��ÀQDQoDW�
SHO�3URJUDPD�5(&�GH�OD�&RPLVVLy�(XURSHD�L�LPSOHPHQWDW�
SHU�&(6,�D�&URjFLD��1$1(�D�+RQJULD��$:&�D�6qUELD�L�
OD�)XQGDFLy�,1'(5$�D�(VSDQ\D��$TXHVWD�HGLFLy�VREUH�
HO�FLEHUDVVHWMDPHQW�L�DE~V�VH[XDO�RIHUHL[�XQ�HVSDL�SHU�D�
UHFRQqL[HU�HO�TXH�FRQVWLWXHL[�OD�YLROqQFLD�¶RQOLQH·�L�¶RIÁLQH·��
RIHUHL[�VXSRUW�SHU�D�GHVHQYROXSDU�OHV�QRVWUHV�KDELOLWDWV�SHU�
D�FRPXQLFDU�QRV�GH�PDQHUD�UHVSHFWXRVD��HQFRUDWMD�D�SRVDU�
VH�FRQWUD�OD�SUHVVLy�GHOV�QRVWUHV�SDUHOOHV�L�D�UHEXWMDU�HOV�
FRPSRUWDPHQWV�DEXVLXV�TXH�KDQ�HVWDW�QRUPDOLW]DWV�

True 2 You�RIHUHL[�D�OHV�L�HOV�MRYHV�TXH�VL�Ep�FDGD�TXL�Wp�
XQD�YLVLy�SUzSLD�VREUH�OD�YLGD��VREUH�HOV�LGHDOV�SHOV�TXDOV�YDO�
OD�SHQD�OOXLWDU�L�VREUH�OHV�FUHHQFHV�TXH�FRQWUROHQ�OHV�QRVWUHV�
decisions quotidianes, que inclouen totes aquelles que hem 
QRUPDOLW]DW�L�VRYLQW�GRQHP�SHU�GHVFRPSWDW��OD�FODX�pV�VDEHU�
TXH�OD�YLGD�SRW�VHU�JHQXwQDPHQW�PROW�GLIHUHQW�VL�QR�HQV�GHL[HP�
GRPLQDU�SHOV�QRVWUHV�LGHDOV�QL�FUHHQFHV��MD�TXH�VL�KR�IHP�
HQV�UHGXwP�L�HQV�FRQYHUWLP�HQ�PHUV�SRUWDYHXV�G·DTXHVWHV��
$TXHVW�FDPt�SHUPHW�D�OD�JHQW�MRYH�FUHDU�VROLGDULWDW�HQWUH�HOOHV�
L�LGHQWLÀFDU�HOV�VHXV�SURSLV�OtPLWV�L�HOV�GHOV�L�OHV�DOWUHV�SHU�D�YLXUH�
G·XQD�PDQHUD�TXH�GLJXL�FODUDPHQW�12�D�O·DE~V�L�OD�YLROqQFLD�
L�FODUDPHQW�6Ì�D�OD�LQWHJULWDW�FRUSRUDO�L�D�KRQUDU�HOV�QRVWUHV�
FRVVRV�L�D�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�HV�HVWDEOLQW�QRYHV�QRUPHV�

(O�GHVHQYROXSDPHQW�G·DTXHVWD�UHYLVWD�KD�HVWDW�XQ�SURFpV�
H[WUDRUGLQDUL�G·DSUHQHQWDWJH��WUHEDOO�L�FUHL[HPHQW�FRQMXQW�
L�QRPpV�KD�HVWDW�SRVVLEOH�JUjFLHV�D�OHV�L�HOV�MRYHV�GH�WRW��
(XURSD�L�D�OHV�VHYHV�SUHFLRVHV�L�YDOXRVHV�FRQWULEXFLRQV��OD�
VHYD�GHGLFDFLy�L�FRPSURPtV�SHU�D�YLXUH�HO�YHULWDEOH�EHQHVWDU�

Amb Amor,
Rachel Andras
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ANNA:

Ei,  recordes el  Miquel? Vam 

anar junts a l ’escola i  ha 

WRUQDW�D� OD�FLXW
DW �SHU�XQD�VHW -

mana. Ens veurem més tard 

SHU�SRVDU�QRV�D
O �GLD�� ��

MIQUEL:

Ahh, I  see.. .

DANIEL:
'H�GHEz"

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY
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ÉS POSSIBLE TENIR UN AMIC ALHORA QUE TENS PARELLA?

DANIEL:
I  ha de ser avui? Pensava TXH�SDVVDUtHP�OD� WDUGD�

junts. . .



JUDIT:
+H\��GRQ
 W �JHW�PDG�DW�PH��:KHUH�DUH�\RX�

going now?

ANNA:

-D�KR�YDLJ�SDU
ODU�DPE�HO O � ID�

XQV�GLHV� L �YDLJ
�SHQVDU�TXH�

QR�KL�KDXULD�FD
S�SUREOHPD��

SHUTXq� WX� L � MR�
MD�HQV�YHXUHP�

HO�FDS�GH�VHWP
DQD�

ANNA:
3HUz�DYXL�pV� O ·~QLF�GLD�TXH�HO O �SRW�TXHGDU�� ��

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

ara?

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY

ÉS POSSIBLE TENIR UN AMIC ALHORA QUE TENS PARELLA?
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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 
s’arrepenteix 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. 

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
 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY
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DANIEL:
+ROD�[DYDOV�

TODOS:
+ROD�EUR�

AMIC2:

&ODU��SH
Uz��QR�D

QjYHX�D
�

SDVVDU�M
XQWV�HO�I

LQGH"�

AMIC2:

Vaja, jo també estaria 

DODUPDW�
�$�VDEH

U�TXq�pV
�HO�

que estan fent... 

DANIEL:6t��VyF�FRQVFLHQW�G·DL[z��SHUz�HVWjYHP�PLUDQW�XQD�SHOL�L�GH�sobte em treu el tema... I a més s’enfada quan la truco mentres està amb ell.  

AMIC2:

6XSRVR�T
XH�WHQV�U

Dy����

Té dret a veure’s amb 

altra gent, com tu amb 

nosaltres!

AMIC1:De veritat? Perque sigui un 
WLR�VLJQLILFD�TXH�QR�SRGHQ�ser amics?

AMIC1:
Escolta tio, estàs molt FDOODW��TXq�HW�SDVVD"�

DANIEL AL PARC

DANIEL:
L’Anna està amb un ´DPLFµ� L �SRU WHQ�PRO WD�estona junts. . .

AMIC1:

Bro, no estàs sent una 

mica controlador? És que 

no confíes en ella? 

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY
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 TRUE 2 YOU    TEST AMOR O CONTROL

TEST!
És AMOR o CONTROL?

'LXHQ�TXH�HV�SUHRFXSHQ��L�VDSV�TXH�KR�IDQ��SHUz�GH�
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

1R�HP�GHL[D�SDUODU�DPE�
DOWUHV�QRLV�QRLHV

&RQWUROD�TXq�IDLJ��RQ�YDLJ�L�
DPE�TXL�KH�HVWDW�SDUODQW  

7UDFWD�G·LPSHGLU�TXH�SDVVL�
WHPSV�DPE�DPLFV�R�IDPLOLDUV

Em fa sentir com si hagués 
G·DQDU�HQ�FRPSWH�DPE�HO�
que faig o dic

Es molesta si li dic que no a 
DOJXQD�FRVD��VH[H�LQFOzV�

1R�pV�IHOLo�VL�SUHQF�OHV�
PHYHV�SUzSLHV�GHFLVLRQV�
sobre la meva vida

9EDICIÓ 1
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(P�PHQ\VSUHD�R�P·KXPLOLD

Tracta de solucionar una 
discussió fent-me sentir 
HQ�XQ�FRPSURPtV

0·KD�SUHVVLRQDW��IRUoDW�R�HQJDQ\DW�
SHU�IHU�FRVHV�VH[XDOV�TXH�MR�QR�
volia fer

+D�DFWXDW�GH�IRUPHV�TXH�P·KDQ�
HVSDQWDW�R�IHULW� 

Es molesta si surto amb amics sense 
ell

0·KD�DPHQDoDW�GLHQW�PH�TXH�HP�
IDULD�PDO�R�HV�PDWDULD�VL�HO�GHL[R

(P�ID�VHQWLU�SRU�D�QR�HVWDU�G·DFRUG�
R�D�GLU�TXH�QR�DO�TXH�HP�SURSRVD

+DV�UHEXW�DOJXQD�VHQ\DO�G·DGYHUWqQFLD�TXDQ�KDV�RPSOHUW�DTXHVWD�OOLVWD"�6L�pV�DL[t��VLJQLÀFD�TXH�HVWjV�HQ�
XQD�UHODFLy�Wz[LFD�R�DEXVLYD�

6L�KDV�H[SHULPHQWDW�TXDOVHYRO�GH�OHV�VLWXDFLRQV�GH�OD�OOLVWD��SUHVWD�DWHQFLy�DO�FRPSRUWDPHQW��SHUTXq�VL�HV�
UHSHWHL[��pV�XQD�VHQ\DO�G·DE~V. No ho ignoris! Pregunta’t què has de fer al respecte i amb 
qui ho pots parlar.

10EDICIÓ 1
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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 
PDODPHQW�L�pV�LPSRUWDQW�SRGHU�
H[SUHVVDU�FRP�HQV�VHQWLP���1R�
REVWDQW�DL[z��TXDQ�HQV�H[SUHVVHP�
des de la frustració, la ira o el dolor, 
estem reaccionant i la situació no 
es resol.

Quan responem��HQV�SHUPHWHP�
D�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�HV�L�D�O·DOWUD�
SHUVRQD�WHQLU�HVSDL��SHUTXq�HVWHP�
H[SUHVVDQW�DOOz�TXH�VHQWLP�HQ�OORF�
GH�FXOSDU�

5HVSRQGUH�D�XQD�VLWXDFLy�pV�PpV�
IjFLO� TXDQ�SRGHP�acceptar 
el que sentim��3HU�H[HPSOH��

acceptar (no ignorar) que 
KHP�VLJXW�IHULWV�SHU�DOJ~�R�SHU�XQD�
VLWXDFLy�HQV�SHUPHW�FRPXQLFDU�
FODUDPHQW�HO�TXH�HVWj�SDVVDQW�

Accepta allò que sents!

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

$PE�KRQHVWHGDW�SRWV�GHVIHU�HO�FDPt�
HPSUqV�SRWV�SDUDU��4XDQ�YHLHP�
FODUDPHQW�TXq�pV�HO�TXH�HQV�ID�PDO��
HQV�FRPHQFHP�D�FRQqL[HU�PpV�L�QR�
hem de construir un mur o lluitar 
FRQVWDQWPHQW�SHU�D�SURWHJLU�QRV�

 TRUE 2 YOU    REACCIÓ O RESPOSTA
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+L�KD�XQD�H[SOLFDFLy�SHU�D�TXDOVHYRO�FRPSRUWDPHQW�L�TXDQW�PpV�O·HQWHQJXHP��
PpV�IjFLOPHQW�SRGUHP�FDQYLDU�OR��$L[z�VLJQLÀFD�TXH�QR�KHP�GH�MXWMDU�HO�
FRPSRUWDPHQW��VLQy�HQWHQGUH·O��

8Q�FRS�KDJXHP�HQWqV�HO�QRVWUH�FRPSRUWDPHQW�L�HO�GHOV�DOWUHV��WLQGUHP�OD�
SRVVLELOLWDW�GH�FDQYLDU�OR�

Cada comportament té una explicació!



PARA L�VHQW�HO�WHX�FRV��4Xq�HVWj�
SDVVDQW�HQ�HO� WHX�FRV"�7HQV� OD�
UHVSLUDFLy�DFFHOHUDGD��HVWjV�VXDQW��
tens les mans o el cos tens, estàs 
DQVLyV�D��HWF�"�$TXHVWV�VyQ�VHQ\DOV�
que alguna cosa no va bé.
 
RESPIRA Concentra’t en la teva 
UHVSLUDFLy�L�QR�HQ�HO�TXH�VXFFHHL[�DO�
WHX�YROWDQW��/D�UHVSLUDFLy�W·DMXGD�D�
FRQQHFWDU�WH�GH�QRX�DPE�WX�PDWHL[�D�

PREGUNTA’T �D�WX�PDWHL[�D�D�
TXq�HVWjV�UHDFFLRQDQW��4Xq�pV�
H[DFWDPHQW�HO�TXH�W·KD�IHULW"�6L�VHQWV�
TXH�HVWjV�HQIDGDW�GD��GHVFREUHL[�
TXq�pV�HO�TXH�HW�ID�VHQWLU�WDQW�HQIDGDW�
GD��(W�VHQWV�GHIUDXGDW�GD��UHEXWMDW�
GD��GHVFRQÀDW�GD��VHQVH�DPRU��HWF�"

ACTUA 6L�VHQWV�TXH�SRWV�FRPXQLFDU�
te sense reacció ni agressió i 
H[SUHVVDU�HO�TXH�VHQWV��IHV�KR��6L�
QR��DOOXQ\D·W�L�DFRQVHJXHL[�HVSDL�
SHU�WRUQDU�D�FRQQFHWDU�WH�DPE�WX�
PDWHL[�D��

o responent?
/HV�QRVWUHV�UHDFFLRQV��L�DPE�HOOHV�OHV�QRVWUHV�HPRFLRQV��SRGHQ�DQDU�GH���D�
����NP�K�HQ�XQD�IUDFFLy�GH�VHJRQ��$L[t�TXH�SUHQ�WH�HO�WHX�WHPSV�L�VHQW�HO�
TXH�SDVVD�HQ�HO�WHX�FRV�UHSDUDQW�HQ�VHQWLPHQWV�DQJRL[DQWV�
  
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 
GH�FRP�HQV�VHQWLP��SRGHP�REVHUYDU�OHV�VLWXDFLRQV�L�UHVSRQGUH�HQ�OORF�GH�
reaccionar.

6HPSUH�pV�PLOORU�VHU�XQ�D�PDWHL[�D�L�QR�GHSHQGUH�G·XQD�VLWXDFLy�L�OHV�
VHYHV�QHFHVVLWDWV��$�WUDYpV�GH�FRPSUHQGUH·W�D�WX�L�D�OHV�WHYHV�QHFHVVLWDWV��
FRPHQFHV�D�FRQHL[H·W�L�D�VHU�WX��

PARA

RESPIRA

1

2

3

4

PREGUNTA’T

ACTUA

Passes para aconseguir-ho:

RESPOSTA
 TRUE 2 YOU    REACCIÓ O RESPOSTA
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 TRUE 2 YOU   NECESSITATS

Quines són les teves NECESSITATS?
/HV�QHFHVVLWDWV�HV�SRGHQ�GHÀQLU�FRP�XQD�FRQGLFLy�R�VLWXDFLy�HQ�OD�TXDO�
HV�UHTXHUHL[�R�HV�YRO�DOJXQD�FRVD��/HV�QHFHVVLWDWV��SHU�WDQW��GHSHQHQ�GHOV�
QRVWUHV�GHVLWMRV�L�SHUFHSFLRQV�GHO�TXH�PHUHL[HP�L�HO�TXH�GHYHP�R�SRGHP�
GHPDQDU�QRV�D�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�HV�L�DOV�DOWUHV��HQ�GLIHUHQWV�VLWXDFLRQV�

Hi ha diferents tipus de necessitats: 

Necessitats internes��TXH�GHSHQHQ�GH
�OHV�QRVWUHV�SUzSL

HV�

decisions.

Necessitats externes, TXH�SRGHP�GHVLWMD
U��SHUz�TXH�QR�HVWD

Q�

LQÁXHQFLDGHV�SHU�O
HV�QRVWUHV�DFFLRQV�

GLUHFWHV��L�TXH�VRYL
QW�GHSHQHQ�

d’altres.

([HPSOHV�GH�QHFHV
VLWDWV internes: 

��1HFHVVLWR�HO�PHX�
SURSL�HVSDL

��1HFHVVLWR�SHQVDU�E
p�GH�PL�PDWHL[�D�HQ

FDUD�TXH�QR�OL�DJUDG
L�D�QLQJ~

��1HFHVVLWR�XQD�P
LFD�GH�WHPSV�OOLXUH

�FDGD�VHWPDQD�SH
U�VHQWLU�PH�

equilibrada

([HPSOHV�GH�QHFHV
VLWDWV�externes: 

- Necessito que algú m’estimi

��1HFHVVLWR�VHU�DFF
HSWDW�GD�L�UHVSHFWD

W�GD�SHOV�PHXV�FRP
SDQ\V�HV�

de classe

3HU�TXq�HQV�SRW�DMX
GDU�VHU�FDSDoRV�FH

V�GH�GLIHUHQFLDU�OHV
�QRVWUHV�QHFHVVLWDWV

�

LQWHUQHV�GH�OHV�H[WH
UQHV"

Les necessitats internes�QRUPDOPHQW�GHSH
QHQ�WRWDOPHQW�GH�OH

V�QRVWUHV�SUzSLHV�

GHFLVLRQV��/D�QRVWUD
�TXDOLWDW�GH�YLGD�SR

W�PLOORUDU�VL�VRP�FRQ
VFLHQWV�GHO�TXH�VRP

�

FDSDoRV�FHV�GH�IH
U�SHU�QRVDOWUHV�PDW

HL[RV�HV��SHU�D�VHQ
WLU�QRV�PLOORUV�L�PpV

�

HTXLOLEUDWV�GHV��3H
U�H[HPSOH��VL�VDSV�T

XH�HW�VHQWV�PLOORU�TX
DQ�WHQV�WHPSV�SHU�D

�

WX�PDWHL[�D��SODQLÀ
FD�WHQLU�DTXHVWV�PR

PHQWV�

Les QHFHVVLWDWV�H[WHUQ
HV�QR�GHSHQHQ�WRWD

OPHQW�GH�QRVDOWUHV�
�3HU�H[HPSOH��VL�

QHFHVVLWHV�SDVVDU�
PROW�GH�WHPSV�DPE

�OD�WHYD�SDUHOOD�SH
U�D�VHQWLU�WH�PLOORU�L

�

HOOD�HOO�QR�VH�VHQW�D
L[t�R�QR�SRW�SDVVDU

�JDLUH�WHPSV�DPE�W
X��FRP�HW�VHQWLULHV�D

O�

UHVSHFWH"
/HV�QHFHVVLWDWV�H[WH

UQHV�VRYLQW�QR�SRGH
P�FRQWURODU�OHV��QR�R

EVWDQW�DL[z�SRGHP
�

comunicar com ens sentim.

Una vegada que sàpigues 
quines són les teves 

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

3HU�H[HPSOH��VL�VHQWV�TXH�
QHFHVVLWHV�XQD�PLFD�G·HVSDL��
IHV�KR�VDEHU��QR�SRGHQ�OOHJLU�

HOV�WHXV�SHQVDPHQWV�
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Quines són les teves NECESSITATS?
/HV�QHFHVVLWDWV�WDPEp�SRGHQ�GLYLGLU�VH�HQ negociables i no negociables. 

3HU�H[HPSOH��VL�OD�WHYD�QHFHVVLWDW�pV�TXH�HOV�WHXV�DPLFV�VHPSUH�SXJXLQ�SDVVDU�
WHPSV�DPE�WX�TXDQ�YXOJXLV�HVWDU�DPE�HOOV��pV�XQD�QHFHVVLWDW�QHJRFLDEOH��3HU�
FRQWUD��SHU�H[HPSOH��GHFLGLU�OOLXUHPHQW�HO�TXH�YROV�IHU�HQ�HO�WHX�WHPSV�OOLXUH�pV�
una necessitat no negociable.

([HPSOHV�GH�QHFHVVLWDWV�negociables: ��1HFHVVLWR�TXH�HOV�PHXV�DPLFV�HVWLJXLQ�VHPSUH�GLVSRQLEOHV�TXDQ�
YXOJXL�SDVVDU�WHPSV�DPE�HOOV���1HFHVVLWR�TXH�HO�PHX�FRPSDQ\�VHPSUH�DJDÀ�HO�WHOqIRQ�TXDQ�OL�WUXTXL�
- M’agrada un noi o una noia i necessito agradar-li també.([HPSOHV�GH�QHFHVVLWDWV�no negociables: ��1HFHVVLWR�GHFLGLU�DPE�TXL�YXOO�SDVVDU�HO�PHX�WHPSV�OOLXUH�
��1HFHVVLWR�GHFLGLU�TXq�YXOO�FRPSDUWLU�D�OHV�PHYHV�[DU[HV�VRFLDOV�
- 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.

$L[z�HW�SRW�DMXGDU�D�SHQVDU�HQ�HO�TXH�HWV�FDSDo�GH�IHU�
SHU�D�WX�PDWHL[�D�SHU�GRQDU�WH�VXSRUW�
 
1LQJ~�pV�FDSDo�G·HVEULQDU�OHV�WHYHV�QHFHVVLWDWV�VL�QR�OHV�
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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Aquí hi ha alguns mètodes a utilitzar:

6RYLQW�WHQGLP�D�DWDFDU�R�FXOSDU�D�O·DOWUH�TXDQ�HVWHP�HQ�
XQD�VLWXDFLy�FRQÁLFWLYD��7HQGLP�D�SDUODU�GHO�TXH�HOV�DOWUHV�
HVWDQ�IHQW�L�DPE�DL[z�HOV�FXOSHP��MXWJHP�R�DWDTXHP��$L[z�
QR�DMXGD�D�QLQJ~�L�HVSHFtÀFDPHQW�TXDQ�HVWHP�WUDFWDQW�
DPE�XQ�SRVVLEOH�DJUHVVRU�SRW�SRVDU�QRV�HQ�XQD�VLWXDFLy�
insegura.

(WV�PROW�PpV�IRUW�D�HQ�TXDOVHYRO�VLWXDFLy�VL�QR�HW�FRQFHQWUHV�
HQ�HO�TXH�O·DOWUH�ID�R�GLX��VLQy�HQ�FRP�HW�VHQWV�WX��'HL[HV�
GH�FXOSDU�L�W·H[SUHVVHV�D�SDUWLU�GHOV�WHXV�VHQWLPHQWV��$L[z�
ajuda a l’altre a sortir de la seva reacció i li dona la 
SRVVLELOLWDW�GH�UHVSRQGUH��

I-Message

  

DESCRIU COM ET SENTS...
Ɣ ́ (P�VHQWR�WULVW�D�DUD�PDWHL[«�µ�

DESCRIU COM ET FA 
SENTIR LA SITUACIÓ 

Ɣ ´(P�VHQWR�LQVHJXU�D��LQFzPRGH�DUD�
PDWHL[���µ�
Ɣ ́ 1R�Vp�PROW�Ep�TXq�GLU«µ�

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

Ɣ M’enfado quan la gent utilitza sobrenoms 
SHU�D�UHIHULU�VH�D�PL�

Ɣ�(P�VHQWR�IHULW�D�TXDQ�QLQJ~�HP�SUHJXQWD��
����TXq�YXOO�IHU�
Ɣ�(P�UHVXOWD�VRVSLWyV�TXDQ�DOJ~�HP�GLX�TXH���
���HVWj�IHQW�XQD�FRVD��L�GHVSUpV�P·HQWHUR�TXH������������
   està fent una altra cosa. 
Ɣ�(P�VHQWR�IUXVWUDW�D��PROHVW�D�TXDQ�OD���
����JHQW�GLX�TXH�IDUj�DOJXQD�FRVD�SHU�PL�L���
����GHVSUpV�QR�KR�ID�
Ɣ�Quan els altres em molesten, sento   
����DTXHVWD�UjELD�HQ�OHV�PHYHV�HQWUDQ\HV�L��
    només vull trencar alguna cosa.
Ɣ�0·HVSDQWR�SHU�WRWV�HOV�FULWV�L�HPSHQWHV�
Ɣ�(P�VHQWR�KXPLOLDW�D�SHUTXq�FULGDU�PH���
����GDYDQW�GHOV�DOWUHV�pV�XQD�IDOWD�GH�UHVSHFWH�
Ɣ�(P�SUHRFXSD�TXDQ�QR�KL�KD�FDS�WUXFDGD�QL������
    missatge.
Ɣ�4XDQ�OD�JHQW�SDUOD�GH�PL�FRP�VL�QR�MR�IRV��
����DOOj��HP�VHQWR�LPSRWHQW�L�LQ~WLO��
Ɣ�(P�VHQWR�IHULW�D�SHUTXq�QLQJ~�HP�YD�� �
����SUHJXQWDU�TXq�SHQVDYD�
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Maneres 
de dir No

EN PERSONA TU:

1

2

3

Pots allunyar-te 
de la persona;

Ihml�Zbq^\Zk�
la mà per a 
detenir-los;

Pots dir 
verbalment No. 

ONLINE TU

1

2

3

Ihml�[ehjn^cZk&
los;

Pots denunciar-
los;

O pots 
simplement no 
respondre.  

Aquí hi ha alguns mètodes a utilitzar:
Alguna vegada has estat en alguna situació en la qual algú t’ha 
GHPDQDW�DOJXQD�FRVD�L�KDV�VHQWLW�TXH�QR�SRGLHV�GLU�TXH�QR"�8QD�
DPLJD�TXH�HW�GHPDQDYD�TXH�OL�SUHVWHVVLV�XQ�YHVWLW�R�XQ�WRS��DOJ~�TXH�
HW�GHPDQDYD�HO�WHX�,QVWDJUDP�6QDSFKDW�R�HO�WHX�Q~PHUR�GH�WHOqIRQ��
que et demanava més informació sobre tu, que t’anava a tocar, que et 
demanava una foto?
  
3HU�D�DOJXQHV�SHUVRQHV�pV�PROW�IjFLO�GLU�TXH�QR��7HQHQ�OD�FRQÀDQoD�
VXÀFLHQW�SHU�D�IHU�KR��SHUz�SHU�D�DOJXQV�GH�QRVDOWUHV�SRW�VHU�TXH�QR�
VLJXL�WDQ�IjFLO�L�QR�SDVVD�UHV����QRPpV�QHFHVVLWHP�SRVDU�KR�HQ�SUjFWLFD�

$OJXQD�YHJDGD�W·KDV�GRQDW�O·HVSDL�SHU�D�DOPHQ\V�H[SORUDU�PDQHUHV�
de dir no a alguna cosa o a algú?

Pots Dir No!

eV�V~SHU�LPSRUWDQW�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�TXH�HQV�ID�UHDFFLRQDU�L�FRQVWUXLU�
OD�QRVWUD�FDSDFLWDW�GH�UHVSRQGUH�L�GLU�́ 1Rµ�DO�TXH�VHQWLP�TXH�QR�HQV�
ajuda.

1R�REVWDQW��VRYLQW�HW�WUREDUjV�HQ�VLWXDFLRQV�DPE�SHUVRQHV�TXH�YROHQ�
REOLJDU�WH�D�YHXUH�HO�VHX�SXQW�GH�YLVWD��R�D�IHU�HO�TXH�YROHQ�TXH�IDFLV�

4XDQ�QR�HVWjV�G·DFRUG�DPE�HOOV��SRGHQ�WRUQDU�VH�EDVWDQW�IXULRVRV�
L�DJUHVVLXV��$L[t�TXH�WDPEp�pV�LPSRUWDQW�VDEHU�TXq�IHU�TXDQ�DL[z�
VXFFHHL[�

Estigues fora de perill!!
 
(O�QRP�G·DTXHVWD�WqFQLFD�YH�GHOV�GLHV�GHOV�GLVFRV�GH�YLQLO��4XDQ�XQ�
GLVF�GH�YLQLO�HV�UDWOODYD�R�WUHQFDYD��WRFDYD�OD�PDWHL[D�SHoD�PXVLFDO�
UHSHWLGDPHQW�

/D�WqFQLFD�UHTXHUHL[�TXH�UHSHWHL[LV�HO�PDWHL[�PLVVDWJH�UHSHWLGDPHQW��
ÀQV�TXH�O·DOWUD�SHUVRQD�WLQJXL�FODU�TXH�QR�FDQYLDUjV�G·RSLQLy�

Important: El teu missatge ha de ser 
molt clar!!
 
Ɣ�6t��Vp�TXH�pV�LPSRUWDQW��però no vull anar����+R�VHQWR��però no 
vull anar... 6p�HO�TXH�VLJQLILFD�SHU�D�WX��però no vull anar.
 
Ɣ�6t��Vp�TXH�HQV�HVWHP�GLYHUWLQW�PROW�L�P·HQFDQWD�SDVVDU�WHPSV�DPE�WX��
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�����6p�TXH�HVSHUHV�TXH�HW�IDFL�
XQ�SHWy��però no et vull fer un petó... Sí, m’agrades molt, però 
et vull fer un petó...

El disc ratllat

3RWV�SHQVDU�HQ�
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”.

1R�KL�KD�UHV�GROHQW�HQ�VHU�DPDEOH��HV�SRGULD�GLU�
²�SHUz�GHWLQJXHP�QRV�XQ�PRPHQW�HQ�DL[z�

,QWHQWDU�DJUDGDU�pV�XQ�FRPSRUWDPHQW�TXH�KHP�
DSUqV�D�DSOLFDU�SHU�D�HYLWDU�UHDFFLRQV�SHU�SDUW�
G·DOWUHV�SHUVRQHV�R�VLWXDFLRQV�FRPSOLFDGHV��
FRQÁLFWHV��EDUDOOHV��SUREOHPHV��HWF�

5DRQV�SHU�OHV�TXDOV�LQWHQWHP�DJUDGDU�

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.

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

 TRUE 2 YOU    SER COMPLAENT O ACTUAR DE COR?
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3HUVRQDOPHQW��KH�YLVFXW�O·H[SHULqQFLD�
GH�VHU�́ PDVVD�DPDEOHµ�TXDQ�WHQLD�
���DQ\V��(Q�DTXHOOD�qSRFD��WHQLD�
XQD�DPLJD�TXH�HUD�V~SHU�GROoD�DPE�
PL�TXDQ�HVWjYHP�OHV�GXHV�VROHV��SHUz�
TXDQ�HVWjYHP�DPE�DOWUHV�SHUVRQHV��
es burlava de mi. Jo, sent tan 
insegura com era a aquella edat, ho 
DFFHSWDYD�SHU�SRU�D�TXHGDU�PH�VROD�

$UD��DPE����DQ\V��P·DGRQR�
que aquella noia era encara 
PpV�LQVHJXUD�TXH�MR�L�SHU�DL[z�
necessitava a algú a qui intimidar, 
SHU�D�VHQWLU�VH�PLOORU�DPE�HOOD�
PDWHL[D��$TXHOOD�H[SHULqQFLD�
HP�YD�HQVHQ\DU�D�QR�SHUPHWUH�
PpV�DTXHOO�FRPSRUWDPHQW�L�D�
UHVSHFWDU�PH�HQFDUD�PpV�

Autoestima als 13 anys

Què és el que realment 
escollim quan volem complaure?

(Q�HVFROOLU�FRPSODXUH�DOV�DOWUHV�QR�
només estem evitant el que sentim, 
VLQy�WDPEp�HO�TXH�O·DOWUD�SHUVRQD�
SRW�VHQWLU�L�HVSHFtÀFDPHQW�FRP�SRW�
reaccionar.

6L�FUHXV�TXH�SRWV�VHU�XQD�SHUVRQD�
que li agrada agradar als altres, 
SUHJXQWD·W�VL�HVWjV�HYLWDQW� OHV�
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 
FRPSUHQGUH�D�O·DOWUH�SHUz�QR�D�
FRVWD�GH�QRVDOWUHV�PDWHL[RV�HV�

Quan ens estimem a nosaltres 
PDWHL[RV�HV��WHQLP�HO�SRGHU�GH�
WULDU�L�H[SUHVVDU�HO�TXH�VHQWLP��
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 
ěGNKR�EONĝKEěGS£

Testimoni

“ACTUAR DES DEL 
COR SIGNIFICA 
COMPRENDRE 

A L’ALTRA 
PERSONA”
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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�C�NO�SGR�STĂEKGNě�

  

4XDQ�YLYLP�DPE�LQVHJXUHWDW��OD�JHORVLD�HV�SRW�
FRQYHUWLU�UjSLGDPHQW�HQ�SDUDQRLD�L�REVHVVLy�L�
SRW�DPHQDoDU�GH�GHVWUXLU�DTXHOOD�UHODFLy�TXH�
WDQWD�SRU�WHQLP�GH�SHUGUH��4XDQ�DL[z�HQV�SDVVD��
SRGHP�VHU�HQJDQ\DWV�GHV�SHO�IHW�GH�FUHXUH�TXH�
OD�QRVWUD�UHODFLy�HVWj�HQ�SHULOO�LPPHGLDW�L�WRW�HO�
TXH�YROHP�pV�SURWHJLU�HO�TXH�PpV�HVWLPHP�

Sovint, confonem la gelosia amb l’amor i creiem 
TXH�´YDMD��DTXHOOD�SHUVRQD�HVWj�UHDOPHQW�
LQWHUHVVDGD�HQ�PLµ��SHUz�HQ�UHDOLWDW�DTXHVW�
FRQFHSWH�V·DOOXQ\D�PROW�GHO�TXH�pV�UHDOPHQW�
O·DPRU��6RYLQW��OD�JHORVLD�FRPHQoD�DPE�SHWLWV�
GHWDOOV��FRP�XQ�GH�OD�SDUHOOD�TXH�VRVSLWD�L�
EXVFD�SURYHV�TXH�HVWj�VHQW�HQJDQ\DW�GD��

LA TEVA 
PARELLA 

CONTROLA 
AMB QUI 
PARLES?   

 TRUE 2 YOU    JEALOUSY
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6·HVSHUD�TXH�SDVVLV�WRW�HO�WHX�
WHPSV�DPE�HOOV�R�HOOHV�

1R�HVWDQ�HPRFLRQDWV�SHO�IHW�GH�
veure’t, sinó que són insistents.

(W�GHPDQHQ�TXH�GHL[LV�HOV�FRPSURPLVRV�
amb les teves amistats, amb el treball, 
DPE�O·HVFROD��DPE�O·HVSRUW�R�DPE�OD�
IDPtOLD�SHUTXq�́ PDL�V·KDYLHQ�VHQWLW�DL[t�
DEDQVµ�L�́ QHFHVVLWHQ�HVWDU�SURS�GH�WXµ�

(V�SRVHQ�GH�PDO�KXPRU�TXDQ�QR�
FRPSOHL[HV�DPE�DOJXQD�FRVD��L�WHQGHL[HQ�
D�DSDUqL[HU�D�TXDOVHYRO�OORF�TXH�
HVWLJXLV��ÀQV�L�WRW�VHQVH�VHU�FRQYLGDWV�

2GLHQ�HVWDU�OOXQ\�GH�WX�L�HW�FRQWDFWHQ�
constantment quan no esteu junts.

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

Quan estàs fora, et truquen, t’envien 
PLVVDWJHV�GH�WH[W�R�HW�FRQWDFWHQ�D�WUDYpV�
GH�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�WRWD�O·HVWRQD��
HVSHUDQW�UHVSRVWHV�LPPHGLDWHV�

(W�GHPDQHQ�TXH�DFWLYLV�DSOLFDFLRQV�
SHU�VDEHU�RQ�HVWjV�

7HQV�HO�WHOqIRQ�D�Pj�SHUTXq�VDSV�
TXH�VL�QR�UHVSRQV�UjSLGDPHQW��
VRVSLWDUDQ�GH�WX�R�HV�PROHVWDUDQ�

Indicadors de Gelosia: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si no troben res, en lloc de donar 
O·DVVXPSWH�SHU�DFDEDW��GHVIRJDUDQ�
la seva frustració atacant a l’altre 
DPE�DFXVDFLRQV��FXOSHV��LQVXOWV�L�
DPHQDFHV�ÀQV��ÀQDOPHQW��DEXVDU�
emocionalment i físicament.

/HV�WjFWLTXHV�SHU�D�DWDFDU�D�O·DOWUH�
SRGHQ�VHU�PROWHV��WRWHV�SHU�HYLWDU�
VHQWL�OD�SRU�GH�OD�SRVVLEOH�SqUGXD��
(QFDUD�TXH�SRW�VHPEODU�ERQLF�TXDQ�
DOJ~�YRO�SDVVDU�WRW�HO�VHX�WHPSV�DPE�
WX��XQD�SHUVRQD�TXH�HW�UHVSHFWL�L�
W·HVWLPL�HW�GHL[DUj�HO�WHX�SURSL�HVSDL�

8QD�UHODFLy�VDQD�QR�UHTXHUHL[�
´LQGLFDGRUV�D�VHJXLUµ��/D�WHYD�
SDUHOOD�QR�KDXULD�G·H[LJLU�WH�TXH�
et mantinguis en contacte constant 
quan estiguis fora. Saber que estàs 
IRUD�GH�SHULOO�KDXULD�GH�VHU�VXÀFLHQW��
L�VL�QR�KR�pV��QR�HVWj�UHVSHFWDQW�HOV�
WHXV�OtPLWV��7X�QRPpV�HW�SHUWDQ\V�D�WX�
PDWHL[�D�L�WHQV�SHUPqV�YLXUH�OD�WHYD�
SUzSLD�YLGD�

TU ets la teva única 
persona, i tens tot 
el dret a viure la 
teva pròpia vida!
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+L�KD�FHUWHV�SHUVRQHV�DPE�OHV�TXDOV�QR�
LQWHUDFWXDULHV��SHUTXq�VDSV�TXH�SRW�DFDEDU�
HQ�XQD�EDUDOOD�DPE�OD�WHYD�SDUHOOD"�/D�
OOLVWD�SRW�LQFORXUH�H[SDUHOOHV��SHUVRQHV�TXH�
W·DJUDGHQ��SHUVRQHV�GH�O·DOWUH�VH[H��HWF��

+L�KD�PROWV�DUJXPHQWV�TXH�HW�GRQHQ�HO�PRWLX�
SHO�TXDO�QR�KDXULHV�GH�YHXUH·W�DPE�FHUWHV�
SHUVRQHV��́ &RQÀR�HQ�WX��SHUz�QR�HQ�HOOVµ��́ (P�
VHQWR�LQFzPRGH�TXDQ�SDUOHV�DPE�DTXHVWD�
SHUVRQDµ��́ 1R�VRF�VXÀFLHQW�SHU�WX"µ 

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

$PE�HO�WHPSV��MD�QR�SRWV�YHXUH�D�QLQJ~�TXH�
QR�VLJXL�OD�WHYD�SDUHOOD�L�HW�TXHGHV�WRWDOPHQW�
DwOODW�R�DwOODGD�DPE�HOO�HOOD��$TXHVWD�pV�XQD�
VLWXDFLy�RQ�FDGD�YHJDGD�PpV�HV�GHVHQYROXSD�
DE~V�HPRFLRQDO�L�ItVLF�L�QR�WHQV�DOWUHV�SHUVRQHV�
TXH�HW�GRQLQ�VXSRUW�

0DL�HVWj�Ep�GHFLGLU�DPE�TXL�SRW�R�QR�SRW�
SDUODU�OD�WHYD�SDUHOOD��(VWLPDU�D�DOJ~�VLJQLÀFD�
FRQÀDU�TXH�SUHQGUj�ERQHV�GHFLVLRQV�VREUH�OD�
gent amb la qual es veu.

([SUHVVD�OHV�WHYHV�SUHRFXSDFLRQV�L�VHQWLPHQWV�
KRQHVWDPHQW��SHUz�VL�XQ�GH�YRVDOWUHV�QR�SRW�
FRQÀDU�HQ�O·DOWUH��VLJQLÀFD�TXH�KD�DUULEDW�HO�
moment de seguir endavant sense la teva 
SDUHOOD�

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

21EDICIÓ 1

 TRUE 2 YOU    JEALOUSY TRUE 2 YOU    GELOSIA & CONTROL



La gelosia de la teva parella NO és                             
culpa teva, sinó de la persona gelosa!!

/D�JHORVLD�YH�GH�OHV�LQVHJXUHWDWV�GH�OD�WHYD�SDUHOOD�L�QR�GH�O·DPRU�TXH�HW�Wp��
/D�JHORVLD�VXFFHHL[�SHU��

%DL[D�DXWRHVWLPD��

6HQWLPHQWV�G·LQVHJXUHWDW�L�SRVVHVVLYLWDW�TXH�SURYHQHQ�GH�OD�
GHSHQGqQFLD�GH�OD�SDUHOOD�SHU�VHQWLU�VH�HVWLPDW�GD�L�Ep�DPE�HOO�D�
PDWHL[�D�

&UHXUH�TXH�pV�LQDGHTXDW�GD��TXH�QR�pV�VXÀFLHQW�

Què pots fer si ets gelós/a? 

'HL[D�GH�FRQWURODU�OD�YLGD�GHOV�DOWUHV��&RP�PpV�FRQWUROHV��PpV�HW�
SUHRFXSHV�

&RQFHQWUD·W�HQ�WX�PDWHL[�D��FRQVWUXHL[�O·DPRU�L�OD�FDSDFLWDW�GH�
FRQÀDU�HQ�WX�PDWHL[�D�

Comunica obertament i honestament els teus sentiments amb la teva 
SDUHOOD��OD�WHYD�SRU�DO�UHEXLJ��OHV�WHYHV�LQVHJXUHWDWV��HWF�

3DUOD�SHU�WX�PDWHL[�D��QR�FXOSLV��DFXVLV�QL�W·HQIDGLV�

Demana ajuda

22EDICIÓ 1
© Iris Pohl

   TRUE 2 YOU GELOSIA & CONTROL



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 
JCUKC�HGě�CMD�GĚS�MGTS�CMKES�ĂNS�
que trobava alguna cosa que jo 
havia fet “malament” i llavors ell 
perdia el control i em castigava.

,�DL[z�YD�VHU�QRPpV�HO�FRPHQoDPHQW��4XDQ�HV�YD�
assabentar que tenia un amic a l’escola, em va demanar 
TXH�́ WUHQTXpVµ�O·DPLVWDW��MXQWDPHQW�DPE�PROWHV�DOWUHV�
TXH�P·LPSRUWDYHQ��7RW�HO�TXH�IHLD��OD�PHYD�URED�L�HO�PHX�
FRPSRUWDPHQW�HVWDYHQ�VRWD�OD�VHYD�VXSHUYLVLy��(P�VHQWLD�
FRP�OD�VHYD�́ SURSLHWDWµ�L�HVWDYD�FRQVWDQWPHQW�QHUYLRVD�
SHU�VL�IHLD�DOJXQD�FRVD�PDODPHQW��

3HUz��HOO�HUD�WDQ�DIHFWXyV�GH�YHJDGHV���(P�VRUSUHQLD�DPE�
QRWHV�L�UHJDOV��HUD�PROW�GROo�DPE�PL��SRGLD�DUULEDU�D�VHU�
WDQ�FDULQ\yV�

1R�REVWDQW�DL[z��OD�PDMRULD�GH�OHV�YHJDGHV�OHV�PHYHV�
SDUDXOHV�HUHQ�PDQLSXODGHV�SHU�HOO��L�DPE�HO�WHPSV�
YDLJ�FRPHQoDU�D�FXOSDU�PH�D�PL�PDWHL[D��3HQVDYD�TXH�
PHUHL[LD�HO�VHX�PDOWUDFWDPHQW��SHUTXq�HOO�HUD�WDQ�DPDEOH�
i carismàtic amb tots els altres que vaig creure que tot el 
TXH�VXFFHwD�HQWUH�QRVDOWUHV�HUD�FXOSD�PHYD��
 
(UD�XQ�PDOVRQ�L�MR�WUDFWDYD�GH�FRQYqQFHU�PH�WRW�HO�WHPSV�
que ell en realitat era afectuós i que jo només havia de 
VHU�́ PLOORUµ��(P�VHQWLD�FRP�HQ�OD�SHOÃOtFXOD�GH�'LVQH\�́ /D�
%HOOD�L�OD�%qVWLDµ�L�TXH�QRPpV�KDYLD�GH�VHU�PpV�DPDEOH�
L�GROoD�
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��8QVSODVK

“Estava en una relació en què cada 

moviment que feia estava contolat”

Testimoni
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3HUz�HQ�DOJXQ�PRPHQW��DPE�O·DMXGD�GH�OHV�PHYHV�
amistats, em vaig adonar de la meva falta d’autoestima i 
que aquesta relació no era amorosa. M’havia conformat 
DPE�XQ�QLYHOO�PROW�EDL[�G·DPRU�HQ�OD�PHYD�UHODFLy�L�HQ�
HQWHQGUH�DL[z��YDLJ�VDEHU�TXH�KDYLD�G·DFDEDU�DPE�
DTXHVWD�UHODFLy�Wz[LFD�

Vaig aconseguir acabar la relació i encara que ell va 
FRQWLQXDU�FRQWDFWDQW�DPE�PL��HP�YD�VHJXLU�HQ�S~EOLF�L�
HP�YD�DVVHWMDU�IRUWDPHQW��ÀQDOPHQW�YDLJ�DSUHQGUH�QR�
QRPpV�D�FRQÀDU�GH�QRX�VLQy�D�HVWLPDU�PH�D�PL�PDWHL[D�

$FRVWXPDYD�D�SHQVDU�TXH�OD�JHORVLD�LQWHQVD�HUD�XQD�
SURYD�G·DPRU��,�FRP�MR�YROLD�FRPSODXUH��YDLJ�SHUPHWUH�
HO�FRPSRUWDPHQW�Wz[LF��VHQVH�DGRQDU�PH�TXH�HUD�
WRWDOPHQW�GHVWUXFWLX�SHOV�GRV�

6L�HVWjV�HQ�XQD�UHODFLy�L�H[SHULPHQWHV�FRPSRUWDPHQWV�
VLPLODUV��VL�XV�SODX�QR�HOV�LJQRULV�QL�WDPSRF�HOV�MXVWLÀTXLV�
DPE�HOV�ERQV�FRPSRUWDPHQWV��

Pregunta-t’ho!
A^f�ik^`ngmZm�Z�̀ ^gm�cho^�]�>liZgrZ%�Ahg`kbZ%�
L¯k[bZ�b�<kh¨\bZ�Zjn^lm^l�j¿^lmbhgl�lh[k^�eZ�
obhe¯g\bZ�b�̂ e�\hgmkhe�b�Zbq¸�®l�̂ e�jn^�aZg�\hgm^lmZm'

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
46%

31%
29%

24%

+2
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CRO

NO
32%
30%

38%
40%
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NO HO SÉ
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La gent jove que, en una situació 
on es requereix un intercanvi 
constant de missatges, respondria 
immediatament i es disculparia:

16%
13%

Nois Noies

20%

6%
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FENT VEURE QUE NO 
HA PASSAT RES
Recorda el testimoni que acabes de llegir, en el qual 
GHLD�́ (P�VRUSUHQLD�DPE�QRWHV�L�UHJDOV��HUD�PROW�
GROo�DPE�PL��SRGLD�DUULEDU�D�VHU�WDQ�FDULQ\yV�µ�
�4Xq�SHQVHV�G·DTXHVW�FRPSRUWDPHQW"

6DSV�G·DOJ~�TXH�DFWXD�GH�OD�PDWHL[D�
manera? Que en un minut està 
cridant o enfadat i al següent actua 
FRP�VL�UHV�KDJXpV�SDVVDW"

$TXHVW�WLSXV�GH�FRPSRUWDPHQW�pV�
molt comú en les relacions abusives 
L�YLROHQWHV��L�IRUPD�SDUW�GHO�TXH�HV�
diu el cicle de la violència.

Les relacions violentes no es tornen 
YLROHQWHV�G·XQ�GLD�SHU�D�XQ�DOWUH�L�
WDPSRF�VyQ�YLROHQWHV������

/D�YLROqQFLD�QR�FRPHQoD�GH�VREWH��
pV�XQ�SURFpV�SURJUHVVLX�L�OHQW�
TXH�HW�GHELOLWD�D�SRF�D�SRF�

$O�SULQFLSL�GH�OD�UHODFLy�HO�FRQWURO�R�O·DE~V�
SRW�D�YHJDGHV�SDVVDU�GHVDSHUFHEXW�
R�VXFFHLU�OHQWDPHQW��VHQW�SHUFHEXW�SHU�
O·DOWUD�SHUVRQD�FRP�D�VLJQHV�G·DIHFWH��
FRP�OD�JHORVLD��FRP�D�VLJQH�G·DPRU��
L�FRP�D�FRQWURO�RFXOW�GHVSUpV�GH�OD�
VXSRVDGD�SUHRFXSDFLy�R�SURWHFFLy��HWF�

$�PHVXUD�TXH�SDVVD�HO�WHPSV��MXQWDPHQW�DPE�
DTXHVWV�DFWHV�DJUHVVLXV��OD�SHUVRQD�SRW�PRVWUDU�
XQ�FRPSRUWDPHQW�WUDQTXLO�L�DIHFWXyV��$L[z�SRW�
FDXVDU�FRQIXVLy�D�OD�SHUVRQD�TXH�HVWj�VHQW�
controlada, que segurament intentarà canviar tot 
HO�TXH�ID�SHU�D�HYLWDU�DTXHVW�FRPSRUWDPHQW�DEXVLX��
DUULEDQW�ÀQV�L�WRW�D�FXOSDU�VH�D�VL�PDWHL[D�L�QR�D�OD�
SHUVRQD�GH�OD�UHODFLy�TXH�HVWj�VHQW�DEXVLYD�
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Fase d’Acumulació de Tensió

Fase Violenta

Fase de la Lluna de Mel

(Q�DTXHVWD�IDVH�FRPHQoD�OD�WHQ
VLy�HQWUH�OHV�SHUVRQHV�GH�OD�UHOD

FLy�L�O·DEXVDGRU�HV�WRUQD�

FDGD�YHJDGD�PpV�DJLWDW�L�DJUH
VVLX��$OJXQV�FRPSRUWDPHQWV�SR

GHQ�VHU�FULWLFDU��HVWDU�

PDOKXPRUDW��KXPLOLDU��DPHQDoD
U��GHL[DU�GH�PRVWUDU�DIHFWH�L�FUL

GDU��/D�YtFWLPD�SHUFHS�

O·DJLWDFLy�GH�O·DEXVDGRU�L�Wp�OD�VHQ
VDFLy�G·KDYHU�GH�FDPLQDU�DPE�S

HXV�GH�SORP��/D�YtFWLPD�

IDUj�TXDOVHYRO�FRVD�SHU�D�HYLWDU�
TXH�O·H[SORVLy�HV�SURGXHL[L��$OJX

QV�GHOV�FRPSRUWDPHQWV�

GH�OHV�YtFWLPHV�SRGULHQ�LQFORXU
H�DFFHSWDU�OD�VLWXDFLy��O·LQWHQW�G

H�FDOPDU�VH��O·LQWHQW�GH�

FRPSODXUH�L�GH�UDRQDU�DPE�O·DJ
UHVVRU��

$TXHVWD�IDVH�HV�SURGXHL[�TXDQ�O·DEXVDGRU�LQLFLD�XQ�DE~V�DJUHVVLX��YHUEDO��ItVLF�R�VH[XDO��WUDFWDQW�GH�FRQWURODU�L�RSULPLU�D�OD�YtFWLPD��$OJXQV�FRPSRUWDPHQWV�SRGHQ�LQFORXUH�FRSV��FRSV�GH�SRUWD��KXPLOLDFLRQV��HVWUDQJXODFLy��DJUHVVLy�VH[XDO�R�YLRODFLy�
(O�TXH�OD�YtFWLPD�SRGULD�VHQWLU�pV�SRU��WHPRU��GRORU��FHUFD�GH�SURWHFFLy��HPSLSDPHQW�R�YXOQHUDELOLWDW��'XUDQW�DTXHVWD�IDVH�OD�YtFWLPD�SRW�WUXFDU�D�OD�SROLFLD�R�LQWHQWDU�GHL[DU�OD�relació. 

(Q�DTXHVW�SXQ
W��O·DEXVDGRU�S

RW�FRPHQoDU�D
�VHQWLU�VH�DYHU

JRQ\LW��3RW�VH
U�TXH�HV�UHWLUL�

L�

LQWHQWL�MXVWLÀFD
U�OHV�VHYHV�DFF

LRQV�GDYDQW�G
H�VL�PDWHL[�L�G

DYDQW�HOV�DOWUH
V��3HU�H[HPSOH

��

SRGHQ�GLU��́ 6
DSV�TXH�P·HQ

IDGD�TXDQ�GLX
V�DL[zµ��/·DEX

VDGRU�SRW�SUR
PHWUH�QR�WRUQ

DU�

D�VHU�YLROHQW�P
DL�PpV��$OJXQ

V�FRPSRUWDP
HQWV�SRGHQ�LQ

FORXUH�HO�GHP
DQDU�SHUGy��H

O�

SORU��OD�GHFODU
DFLy�G·DPRU��O

·LQLFL�GH�JHVWR
V�URPjQWLFV��OD

�SURPHVD�G·RE
WHQLU�DMXGD��HW

F��

3RGHQ�WUDFWDU�
G·H[SOLFDU�OD�Y

LROqQFLD�FXOSD
QW�D�DOWUHV�IDFW

RUV��SRGHQ�VH
U�PROW�DWHQWV�D

PE�

OD�SHUVRQD�TX
H�H[SHULPHQWD

�OD�YLROqQFLD��À
QV�L�WRW�FRPSUD

QW�UHJDOV��
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7ISSUE 1

SI ALGÚ ESTÀ 
DISPOSAT A 
CANVIAR, 

RESPECTARÀ ELS 
TEUS LÍMITS I 

NO REPETIRÀ EL 
COMPORTAMENT 

TÒXIC!
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8ISSUE 1

Culpar-te a tu:
8Q�DEXVDGRU�VRYLQW�FXOSDUj�D�XQD�DOWUD�
SHUVRQD��VREUHWRW�D�WX��SHU�GLU�R�IHU�DOJXQD�FRVD�
TXH�¶YD�FDXVDU·�HO�VHX�FRPSRUWDPHQW�YLROHQW��
2�SRW�GLU�TXH�HO�VHX�FRPSRUWDPHQW�YD�VHU�HO�
UHVXOWDW�G·HVWDU�VRWD�OD�LQÁXqQFLD�GH�O·DOFRKRO�
o les drogues o de sentir-se estressat o frustrat.

Dir-te que ho senten:
També és bastant comú que l’abusador es 
SHQHGHL[L�L�HV�GLVFXOSL�GHVSUpV�G·XQD�DJUHVVLy��
3RGHQ�GHPDQDU�SHUGy�L�SURPHWUH�TXH�QR�KR�
WRUQDUDQ�D�IHU��6RYLQW�HV�SHQHGLUDQ�VLQFHUDPHQW�
GHO�TXH�KDQ�IHW��OD�TXDO�FRVD�ID�PpV�GLItFLO�SHU�D�
la víctima de l’agressió abandonar la relació.

El que has de recordar:
- El seu�FRPSRUWDPHQW�YLROHQW�pV�OD seva�UHVSRQVDELOLWDW��QR�OD�WHYD�

- L’abús mai HVWj�Ep�QL�pV�MXVWLÀFDEOH�

- Diguin el que diguin, la seva YLROqQFLD mai pV�DFFHSWDEOH�

Podria semblar que la persona ha 
canviat
/D�SHUVRQD�TXH�H[SHULPHQWD�OD�YLROqQFLD�SRW�VHQWLU�VH�
FRQIRVD�L�IHULGD��SHUz�WDPEp�DOOHXMDGD�TXH�OD�YLROqQFLD�
KDJL�DFDEDW��'XUDQW�DTXHVWD�IDVH��DOJXQV�FRPSRUWDPHQWV�
GH�OD�YtFWLPD�SRGHQ�LQFORXUH�HVWDU�G·DFRUG�D�TXHGDU�VH��
VHQWLU�VH�IHOLo�L�HVSHUDQoDGD�HQ�HO�FDQYL�R�WRUQDU�DPE�
l’abusador.
 
7RWHV�GXHV�SHUVRQHV�SRGHQ�VHQWLU�VH�IHOLFHV�L�YROHU�TXH�
OD�UHODFLy�FRQWLQXw��SHU�OD�TXDO�FRVD�pV�SRVVLEOH�TXH�QR�
UHFRQHJXLQ�OD�SRVVLELOLWDW�TXH�OD�YLROqQFLD�L�HO�FLFOH�HV�
UHSHWHL[LQ�

$O�OODUJ�GHO�WHPSV��SRW�KDYHU�KL�FDQYLV�HQ�HO�FLFOH��/D�IDVH�
GH�OD�OOXQD�GH�PHO�SRW�IHU�VH�PpV�FXUWD��L�OD�WHQVLy�L�OD�
YLROqQFLD�SRGHQ�DXJPHQWDU�

K^\hk]Z�jn^�jnZel^ohe�\hfihkmZf^gm�
k^i^mbmbn�fhlmkZ�\eZkl�l^grZel�]�ngZ�k^eZ\b·�
m¸qb\Z�h�Z[nlboZ'�FZe`kZm�jn^�oZg�]bk�jn^�
eZf^gmZo^g�̂ e�jn^�aZob^g�_^m%�lb�\hf^g\^g�
Z�_^k&ah�]^�ghn%�gh�\ZgobZkZg���
 

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 abu-

siva pot utilitzar el poder i el control per a manipular la 

relació. El que porta a la violència física i sexual. 

$PHQDoDU�G·H[SORUDU�
la debilitat d’algú o 
difondre rumors. Dient 
mentides malicioses 
sobre un individu a un 
JUXS�GH�FRPSDQ\V�
 

PRESSIÓ DE GRUP  

AÏLLAMENT/EXCLUSIÓ 
Controlar el que fa una altra 
SHUVRQD��D�TXL�YHX�L�DPE�TXL�
SDUOD��HO�TXH�OOHJHL[��D�RQ�
YD��/LPLWDU�OD�SDUWLFLSDFLy�
H[WHUQD��8WLOLW]DU�OD�JHORVLD�
SHU�D�MXVWLÀFDU�OHV�DFFLRQV�

FORÇAMENT SEXUAL
0DQLSXODU�R�IHU�DPHQDFHV�SHU�D�
DFRQVHJXLU�VH[H��)HQW�TXH�EHJXL�
R�GURJDQW�D�DOJ~�SHU�D�WHQLU�VH[H��
4XDOVHYRO�DFWLYLWDW�VH[XDO�QR�
GHVLWMDGD�TXH�SDVVD�TXDQ�VH�OL�
SUHVVLRQD��HQJDQ\D��DPHQDoD�
R�IRUoD�GH�PDQHUD�QR�ItVLFD�
SHU�D�WHQLU�VH[H��/D�FRDFFLy�
WDPEp�SRW�IHU�WH�SHQVDU�TXH�
OL�GHXV�VH[H�D�DOJ~�

RODA DEL 
PODER I 

CONTROL

AMENACES
 )HU�L�R�GXU�D�WHUPH�

amenaces de fer 
DOJXQD�FRVD�SHU�D�IHULU�
D�XQ�DOWUH��$PHQDoDU�

G·DQDU�VH·Q��VXwFLGDU�VH��
GHQXQFLDU�KR�D�OD�SROLFLD��
Fent que retiri els càrrecs. 

)HQW�TXH�IDFL�FRVHV�LOÃOHJDOV��

MINIMITZAR/
REBUTJAR/
CULPAR 
1R�SUHQGUH·V�GH�GHEz�
l’abús. Dient que l’abús 
QR�YD�VXFFHLU��&XOSDU�D�
O·DOWUH�SHU�D�MXVWLÀFDU�HO�
FRPSRUWDPHQW�DEXVLX��'LU�
TXH�HOO�HOOD�KR�YD�FDXVDU�
 

INTIMIDACIÓ 
)HU�TXH�DOJ~�V·HVSDQWL�XWLOLW]DQW�
mirades, accions, gestos. 
Destrossant coses. Destruint 
SURSLHWDWV��$EXVDQW�GH�OHV�
mascotes. Mostrant armes. 

ÚS DE L’ESTATUS SOCIAL
7UDFWDU�OR�OD�FRP�D�XQ�D�
VHUYHQW�D��3UHQHQW�WRWHV�OHV�
decisions. Actuant com “el 
UHL�R�OD�UHLQD�GHO�PyQµ��6HQW�
HO�OD�TXH�GHÀQHL[�HOV�UROV�
dels homes i les dones.

IRA/ABÚS EMOCIONAL  
)HU�VHQWLU�PHQ\V�D�O·DOWUD�
SHUVRQD��)HQW�TXH�VH�VHQWL�
PDODPHQW�SHU�HOO�R�HOOD��
Insultant. Fent-li creure 
TXH�HVWj�ERLJ�D��-XJDQW�
D�MRFV�PHQWDOV��+XPLOLDQW�
se mútuament. Fent que 
VH�VHQWL�FXOSDEOH�

 TRUE 2 YOU    FORMES DE VIOLÈNCIA
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FORMES  VIOLÈNCIAde

/D�YLROqQFLD�SVLFROzJLFD�LQFORX�FRPSRUWDPHQWV�TXH�DFDEHQ�FDXVDQW�PDO�HPRFLRQDO�R�PHQWDO��3RW�
VHU�TXH�QR�GDQ\L�HO�FRV�ItVLFDPHQW��SHUz�SRW�VHU�LJXDO�GH�GRORUyV�L�PROHVW�G·DOWUHV�PDQHUHV��1LQJ~�
HV�FRPSRUWD�D�OD�SHUIHFFLy�HQ�OHV�VHYHV�UHODFLRQV�WRW�HO�WHPSV��1R�REVWDQW�DL[z��TXDQ�DOJ~�HW�ID�PDO�
LQWHQFLRQDGDPHQW�XQD�YHJDGD�L�XQD�DOWUD��HV�FRQYHUWHL[�HQ�XQ�DE~V��(O�FRPSRUWDPHQW�GHOV�DOWUHV�TXH�
Wp�FRP�D�REMHFWLX�IHU�WH�VHQWLU�SRU�R�PDO�pV�XQ�DE~V�

/·DE~V�HPRFLRQDO�SRW�LPSOLFDU�TXDOVHYRO�GH�OHV�VHJ�HQWV�VLWXDFLRQV�

- Abús Verbal:  cridar-te o insultar-te.
- Rebuig��5HEXWMDU�FRQVWDQWPHQW�HOV�WHXV�SHQVDPHQWV��LGHHV�L�RSLQLRQV�
- Fer llum de gas:�IHU�WH�GXEWDU�GHOV�WHXV�SURSLV�VHQWLPHQWV�L�
SHQVDPHQWV��L�ÀQV�L�WRW�GHO�WHX�VHQ\��PDQLSXODQW�OD�YHULWDW�
- Insults��LQVXOWDU�WH�R�GLU�WH�TXH�HWV�HVW~SLG�D��DYHUJRQ\LU�WH�S~EOLFDPHQW��
FXOSDU�WH�GH�WRW�
- Causar por��IHU�TXH�HW�VHQWLV�HVSDQWDW�D��LQWLPLGDW�D�R�DPHQDoDW�D�
- Aïllament��OLPLWDU�OD�WHYD�OOLEHUWDW�GH�PRYLPHQW��LPSHGLU�HO�WHX�FRQWDFWH�
DPE�DOWUHV�SHUVRQHV��FRP�DPLFV�R�IDPLOLDUV���7DPEp�SRW�LQFORXUH�LPSHGLU�WH�
IHU�OHV�FRVHV�TXH�QRUPDOPHQW�IDV��DFWLYLWDWV�VRFLDOV��HVSRUWV��HVFROD��HWF�

VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA/EMOCIONAL

/HV�FLFDWULXV�GHOV�DEXVRV�HPRFLRQDOV�VyQ�UHDOV�L�GXUDGRUHV��L�DIHFWHQ�OD�FRQÀDQoD�HQ�XQ�PDWHL[�R�
PDWHL[D�L�D�O·DXWRHVWLPD��D�PpV�GH�SURYRFDU�GHSUHVVLy��DQVLHWDW�R�ÀQV�L�WRW�SHQVDPHQWV�VXwFLGHV��

/D�YLROqQFLD�ItVLFD�E
jVLFDPHQW�LPSOLFD�

TXH�XQD�SHUVRQD�X
WLOLW]L�OD�IRUoD�ItVLFD�

FRQWUD�WX��OD�TXDO�FR
VD�HW�

FDXVD�R�SRGULD�FDX
VDU�WH�PDO�

 
/·DE~V�ItVLF�SRW�LPS

OLFDU�TXDOVHYRO�GHOV
�VHJ�HQWV�DFWHV�YLR

OHQWV�

- Esgarrapar o mossegar

- Empènyer

- Bufetejar, donar puntades

- #SĂWKCR�O�GSECN
XCR�   

VIOLÈNCIA FÍSICA

0ROWHV�SHUVRQHV�TX
H�KDQ�SDVVDW�SHU�XQ

D�VLWXDFLy�G·DE~V�ItV
LF�GLXHQ�TXH�OD�YLROq

QFLD�YD�FRPHQoDU�D
PE�

QRPpV�XQD�EXIHWDG
D�R�XQD�HPSHQWD��S

HUz�GHVSUpV�HV�YD�W
RUQDU�PpV�LQWHQVD�D

PE�HO�WHPSV�

- 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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VIOLÈNCIA SEXUAL 

La violència sexual�HV�SURGXHL[�TXDQ�DOJ~�REOLJD�R�PDQLSXOD�D�XQD�DOWUD�SHUVRQD�D�GXU�D�
WHUPH�XQD�DFWLYLWDW�VH[XDO�QR�GHVLWMDGD��LQFORVRV�HOV�LQWHQWV�G·REWHQLU�XQ�DFWH�VH[XDO��FRPHQWDULV�R�
LQVLQXDFLRQV�VH[XDOV�QR�GHVLWMDWV��VHQVH�HO�VHX�FRQVHQWLPHQW��(OV�TXL�DEXVHQ�VH[XDOPHQW�SRGHQ�VHU�
FRQHJXWV��PHPEUHV�GH�OD�IDPtOLD��SHUVRQHV�GH�FRQÀDQoD�R�HVWUDQ\V��(OV�HVWXGLV�PRVWUHQ�TXH�O·DE~V�
L�OD�YLROqQFLD�VH[XDOV�SRGHQ�SURGXLU�VH�VRYLQW�HQ�O·jPELW�GH�OD�IDPtOLD�R�HQ�SHUVRQHV�SURSHUHV�D�OD�
YtFWLPD�VXSHUYLYHQW��(Q�PROWV�FDVRV��OHV�YtFWLPHV�FRQHL[LHQ�DO�VHX�DWDFDQW�R�DOPHQ\V�VDELHQ�TXL�
era d’abans.

/D�YLROqQFLD�VH[XDO�LQFORX�GLIHUHQWV�FRPSRUWDPHQWV�GHOLFWLXV�FRP�OD�YLRODFLy��O·DE~V�VH[XDO��
O·DVVHWMDPHQW�VH[XDO�R�OD�VH[WRUVLy�

9,2/$&,Ð�(1�81$�&,7$��VH[H�IRUoDW�TXH�SRW�RFyUUHU�HQ�XQD�FLWD��SHUz�WDPEp�HQ�DOJXQ�OORF�FRP�
XQD�IHVWD�DPE�DOJ~�TXH�OD�YtFWLPD�SRW�FRQqL[HU��DJUDGDU�R�ÀQV�L�WRW�HVWDU�LQWHUHVVDGD�

Tres coses clau que cal saber sobre la violació: 
1. /D�SHUVRQD�TXH�pV�YLRODGD�QR�Wp�OD�FXOSD��/D�YLRODFLy�pV�VHPSUH�FXOSD�GHO�YLRODGRU��
/D�JHQW�PDL�́ KR�GHPDQDµ�SHU�OD�URED�TXH�SRUWD�R�SHU�OD�IRUPD�HQ�TXq�DFWXD��6L�HO�VH[H�
pV�IRUoDW�FRQWUD�OD�YROXQWDW�G·DOJ~��pV�XQD�YLRODFLy�
 
2. /D�YLRODFLy�QR�VHPSUH�pV�YLROHQWD��6L�GLXV�́ QRµ��SHUz�OD�SHUVRQD�QR�UHVSHFWD�HOV�WHXV�
GHVLWMRV�L�HW�FRQYHQo�G·DOJXQD�FRVD�TXH�QR�YROV��pV�XQD�YLRODFLy�
 
3. /D�YLRODFLy�QR�HV�WUDFWD�GH�VH[H�R�SDVVLy��(O�VH[H�IRUoDW�pV�XQ�DFWH�GH�YLROqQFLD�L�
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.

/D�FUHHQoD�GRPLQDQW�KD�HVWDW�TXH�XQD�YHJDGD�HQ�XQD�UHODFLy�R�PDWULPRQL�HO�FRQVHQWLPHQW�SHU�
D�WHQLU�UHODFLRQV�VH[XDOV�VHPSUH�pV�SUHVHQW��MD�TXH�HV�FRQVLGHUD�SDUW�GH�OD�UHODFLy��7DQPDWHL[��
UHFHQWPHQW�DL[z�KD�FRPHQoDW�D�VHU�T�HVWLRQDW�L�DUD�HO�FRQVHQWLPHQW�KD�GH�EXVFDU�VH�VHPSUH�SHO�
VH[H��HQ�TXDOVHYRO�UHODFLy��LQFORHQW�KL�HO�PDWULPRQL�

/D�YLROqQFLD�VH[XDO�HQ�OD�WHYD�UHODFLy�SRW�DGRSWDU�PROWHV�IRUPHV��FRP�LQVLVWLU�UHSHWLGDPHQW�TXH�OD�
SDUHOOD�WLQJXL�UHODFLRQV�VH[XDOV��IHU�[DQWDWJH�HPRFLRQDOPHQW�SHUTXq�VH�VHQWL�FXOSDEOH��FRPSUDU�
UHJDOV�L�HVSHUDU�VH[H�D�FDQYL��YLRODU�D�OD�SDUHOOD�R�IRUoDU�OD�D�UHDOLW]DU�DFWHV�VH[XDOV�

/D�YLROqQFLD�VH[XDO�HQ�XQD�UHODFLy�UDUDPHQW�pV�XQ�LQFLGHQW�SXQWXDO��6RYLQW�HV�SURGXHL[�MXQWDPHQW�
DPE�DOWUHV�IRUPHV�G·DE~V��LQFOzV�O·DE~V�ItVLF�L�HPRFLRQDO��3HU�H[HPSOH��OD�PDMRULD�GH�OHV�GRQHV�
TXH�VyQ�DJUHGLGHV�ItVLFDPHQW�SHU�XQD�SDUHOOD�tQWLPD�KDQ�HVWDW�DJUHGLGHV�VH[XDOPHQW�SHU�DTXHVWD�
PDWHL[D�SDUHOOD��

EL SEXE NO ÉS UNA FORMA DE PAGAMENT.�6L�OD�WHYD�SDUHOOD�SDJD�SHU�DOJXQD�FRVD��no li 
deus res�QL�KDV�GH�SDJDU�OL�GH�TXDOVHYRO�PDQHUD�VH[XDO��6L�YRO�SDJDU�DOJXQD�FRVD��KD�GH�VHU�
SHUTXq�YRO�L�QR�HVSHUD�UHV�D�FDQYL��(O�VH[H�KD�GH�VHU�GHVLWMDW�SHU�WRWHV�GXHV�SHUVRQHV�HQ�OD�UHODFLy��
5HFRUGD�TXH��SDVVL�HO�TXH�SDVVL��12�OL�́ GHXVµ�VH[H�D�OD�WHYD�SDUHOOD��)LQV�L�WRW�VL�KDV�WLQJXW�VH[H�
abans.

Violència sexual en la teva relació 
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La violència econòmica�R�O·DE~V�ÀQDQFHU�HV�SURGXHL[�TXDQ�XQ�GHOV�PHPEUHV�GH�OD�SDUHOOD�FRQWUROD�

OHV�ÀQDQFHV�GH�O·DOWUH��GHFLGLQW�VHQVH�WHQLU�HQ�FRPSWH�D�O·DOWUH�FRP�HV�JDVWDUj�R�HVWDOYLDUj�HOV�GLQHUV�L��

SHU�WDQW��IHQW�D�OD�YtFWLPD�GHSHQGHQW�

Què és la violència econòmica?

/D�YLROqQFLD�HQ�O·jP
ELW�GH�O·,QWHUQHW�R�F

LEHUYLROqQFLD�pV�O·~
V�GH�OD�WHFQRORJLD�

SHU�D�FDXVDU��IDFLOL
WDU�R�

DPHQDoDU�DPE�YLR
OqQFLD�FRQWUD�OHV�SH

UVRQHV��TXH�GRQD�OOR
F�R�SRW�GRQDU�OORF�D

�XQ mal físic, sexual, 

psicològic o econòmic.

(OV�DFWHV�GH�OD�FLEHU
YLROqQFLD�SRGHQ�LP

SOLFDU�GLIHUHQWV�WLSX
V�G·DVVHWMDPHQW��YLR

ODFLy�GH�OD�LQWLPLWDW�
�DE~V�

VH[XDO�L�H[SORWDFLy
�VH[XDO�L�GHOLFWHV�FR

QWUD�JUXSV�VRFLDOV�R
�FRPXQLWDWV��DL[t�FR

P�DPHQDFHV�GLUHF
WHV�

R�YLROqQFLD�ItVLFD�L�
GLIHUHQWV�IRUPHV�GH

�GHOLFWH�D�O·,QWHUQHW�
�/D�FLEHUYLROqQFLD�p

V�WDQ�SHUMXGLFLDO�FR
P�OD�

YLROqQFLD�HQ�HO�PyQ
�H[WHULRU��MD�TXH�OHV

�VHYHV�FRQVHT�qQF
LHV�SRGHQ�VHU�WDQ�J

UHXV�FRP�OHV�SURGX
wGHV�

SHU�OD�YLROqQFLD�HQ
�HO�PyQ�ItVLF��L�ÀQV�L�

WRW�SRGHQ�DIHFWDU�OD
�VDOXW�PHQWDO�L�HO�EH

QHVWDU�G·DOJ~�

CIBERVIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES:  

'LIHUHQWV�HVWXGLV�P
RVWUHQ�TXH�OHV�QHQH

V�L�OHV�GRQHV�WHQHQ�
PpV�SUREDELOLWDWV�G

H�VHU�YtFWLPHV�G·DOJ
XQV

 

CIBERVIOLÈNCIA

&RP�D�DGROHVFHQWV��pV�SRVVLEOH�TXH�DTXHVW�WLSXV�GH�YLROqQFLD�QR�VLJXL�G·DTXHVWD�PDQHUD��

MD�TXH�HOV�GLQHUV�TXH�WHQLP�GHSHQHQ�GHOV�QRVWUHV�SDUHV�L�FXLGDGRUV��1R�REVWDQW�DL[z��XQD�

SDUHOOD�SRW�FRQWURODU�HO�TXH�IDV�DPE�HO�WHX�WHPSV�L�DPE�DL[z�HYLWDU�TXH�JXDQ\LV�GLQHUV�

 
,PDJLQD��SHU�H[HPSOH��TXH�pV�HVWLX�L�YROV�WUHEDOODU�HQ�DTXHVWD�FDIHWHULD��R�IHU�GH�PDLQDGHUD��

SHUTXq�YROV�JXDQ\DU�XQD�PLFD�GH�GLQHUV�H[WUHV��SHUz�OD�WHYD�SDUHOOD�W·LPSHGHL[�IHU�KR�8Q�DOWUH�H[HPSOH�pV�TXDQ�OD�WHYD�SDUHOOD�GHFLGHL[�FRP�JDVWHV�HOV�WHXV�GLQHUV�R�HW�ID�SDJDU�OHV�GHVSHVHV�

FRPXQHV�WRW�HO�WHPSV�

WLSXV�GH�FLEHUYLROqQ
FLD��FRP�O·DVVHWMDP

HQW�VH[XDO��O·DE~V�L�H
O�VHJXLPHQW�GH�TXq

�IDV�SHU�

Internet. S’estima que una de cada deu dones�MD�KD�H[SHULPHQWDW
�XQD�IRUPD�GH�

YLROqQFLD�D�O·,QWHUQH
W�D�O·HGDW�GH����DQ\

V�

/HV�GRQHV�L�OHV�QHQH
V�TXH�KDQ�H[SHULPH

QWDW�DVVHWMDPHQW�VH
[XDO��VHJXLPHQW�R�Y

LROqQFLD�

G·XQD�SDUHOOD�tQWLPD
�¶RIÁLQH·�WDPEp�VROH

Q�VHU�YtFWLPHV�GH�YLR
OqQFLD�¶RQOLQH·GH�OD�

PDWHL[D�

SHUVRQD��3HU�WDQW��V
·KD�GH�FRQVLGHUDU�F

RP�XQD�SDUW�GHOV�F
LFOHV�GH�YLROqQFLD�T

XH�KHP�

GHÀQLW�DQWHULRUPHQ
W�

8ISSUE 1 32EDICIÓ 1

 TRUE 2 YOU    FORMES DE VIOLÈNCIA

© Iris P
ohl

© IStock



/·DPRU�pV�ÀFDU��� 
LÍMITS! 

Els límits d’una relació ens ajuden a descobrir on acaba una 
SHUVRQD�L�RQ�FRPHQoD�O·DOWUD�
(OV�OtPLWV�W·DMXGHQ�D�GHILQLU�DPE�TXq�HW�VHQWV�FzPRGH�D�L�FRP�
W·DJUDGDULD�TXH�HW�WUDFWHVVLQ�HOV�DOWUHV��6·DSOLTXHQ�D�TXDOVHYRO�PHQD�
GH�UHODFLy�TXH�WLQJXLV��MD�VLJXL�DPE�XQ�DPLF��XQ�IDPLOLDU��XQD�SDUHOOD�
R�TXDOVHYRO�DOWUD�SHUVRQD�HQ�OD�WHYD�YLGD�

Quins són els meus límits?
(QFDUD�TXH�SDUOHP�G·HOOV�HQ�UHODFLy�DPE�DOWUHV�SHUVRQHV��
d’alguna manera els límits són realment sobre la teva 
UHODFLy�DPE�WX�PDWHL[�D�

(OV�OtPLWV�W·DMXGHQ�D�FRPSOLU�DPE�OHV�WHYHV�QHFHVVLWDWV��
objectius, sentiments i valors. Poden ser emocionals, 
físics o inclús digitals.

���Ɣ�Em sembla bé�TXH�HQV�VHJXLP�D�OHV�[DU[HV��
�������VRFLDOV��SHUz�QR�TXH�FRPSDUWLP�FRQWUDVHQ\HV�
   Ɣ�Em sento còmode/a IHQW�SHWRQV�L�DJDIDQW�GH�OD��
�������Pj��SHUz�QR�HQ�S~EOLF�
���Ɣ�Em sembla bé LQWHUFDQYLDU�PLVVDWJHV�GH�WH[W�
��������UHJXODUPHQW��SHUz�QR�SDVVDU�PH�WRWD�O·HVWRQD�IHQW�KR�
���Ɣ�Vull HVWDU�DPE�HOV�PHXV�DPLFV�IDPLOLDUV�HOV�FDSV��
      de setmana.
���Ɣ�Necessito DOJXQ�PRPHQW�GH�WUDQTXLOÃOLWDW�SHU�D�PL��
       cada dia.
���Ɣ�Em sento còmode/a amb algunes carícies,  
������SHUz�QR�HVWLF�SUHSDUDW�D�SHU�D�WHQLU�VH[H�

Important��VL�QR�YROV�SDUODU�DPE�DOJ~�VREUH�HOV�WHXV�
OtPLWV�SHUTXq�WHQV�SRU�TXH�UHDFFLRQL�DPE�LUD�R�YLROqQFLD��
pV�XQ�VHQ\DO�G·DGYHUWLPHQW�TXH�SRW�KDYHU�KL�DOJXQ�WLSXV�
d’abús!

Comunicar els límits
&RP�SRGHQ�HOV�DOWUHV�FRQqL[HU�HOV�WHXV�OtPLWV"�3DUODQW�
d’ells! La comunicació és la clau en totes les nostres 
UHODFLRQV����6L�QR�WHQV�FODUV�HOV�OtPLWV�GHOV�DOWUHV��SUHJXQWD��
3UHJXQWHV�FRP��́ (VWj�Ep�DL[t"µ�R�́ (W�VHPEOD�Ep�DL[t"µ

Poden canviar els límits?
SÍ!�$EVROXWDPHQW��eV�QRUPDO�TXH�HOV�OtPLWV�FDQYLwQ�HQ�
totes les nostres relacions. Pot ser que no estiguem 
G·DFRUG�DPE�DOJXQD�FRVD�DO�SULQFLSL�G·XQD�UHODFLy��
SHUz�TXH�HVWLJXHP�WRWDOPHQW�G·DFRUG�DPE�DL[z�XQV�
mesos més tard. Com ara tenir una intimitat física.

'·DOWUD�EDQGD��SRGHP�DGRQDU�QRV�TXH�DOJXQD�
FRVD�VREUHSDVVD�XQ�OtPLW�SHU�D�QRVDOWUHV�GHVSUpV�
G·H[SHULPHQWDU�OR�SHU�SULPHUD�YHJDGD�L�HQV�DGRQHP�
TXH�KHP�G·HVWDEOLU�OtPLWV�PpV�FODUV��3HU�H[HPSOH��DOJ~�
HW�YD�WRFDU�L�QR�YD�HVWDU�Ep��DL[t�TXH�FRPXQLFD�TXH�QR�
YROV�DL[z�GH�QRX�

Important!�7RWD�SHUVRQD�Wp�GUHW�D�FDQYLDU�HOV�VHXV�
OtPLWV�HQ�TXDOVHYRO�PRPHQW��(O�TXH�pV�LPSRUWDQW�pV�TXH�
FRPXQLTXLV�HOV�WHXV�OtPLWV�L�HOV�WHXV�FDQYLV�SHUTXq�O·DOWUD�
SHUVRQD�KR�VjSLJD�

(O�PpV�LPSRUWDQW�pV�TXH�TU estiguis fent canvis en 
HOV�WHXV�OtPLWV�SHUTXq�TU�YROV��QR�SHUTXq�W·HVWLJXLQ�
SUHVVLRQDQW��IRUoDQW�R�PDQLSXODQW�SHU�D�IHU�ORV��
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LÍMITS! Límits Saludables vs.

&RP�VDSV�VL�XQ�OtPLW�pV�VDOXGDEOH����R�QR"�eV�LPSRUWDQW�
FRPSUHQGUH�TXH�HOV�OtPLWV�VDOXGDEOHV�DMXGHQ�D�SURWHJLU�
WH�L�UHVSHFWDU�WH��XQ�OtPLW�QR�VDOXGDEOH�EXVFD�FRQWURODU�R�
IHU�PDO�D�DOJ~��8Q�OtPLW�VDOXGDEOH�VHULD��́ 1HFHVVLWR�HVSDL�
SHU�D�SDVVDU�O·HVWRQD�DPE�HOV�PHXV�DPLFV�L�IHU�FRVHV�TXH�
JDXGHL[R�SHO�PHX�FRPSWHµ��3HUz�VL�OD�WHYD�SDUHOOD�GLX��
´1HFHVVLWR�TXH�GHL[LV�GH�SDUODU�DPE�DOWUHV�QRLV�QRLHV�
SHUTXq�HP�SRGULHV�HQJDQ\DU�HP�SRVR�JHOyV�Dµ��QR�pV�
XQ�OtPLW�VDOXGDEOH��pV�XQ�VHQ\DO�G·DGYHUWLPHQW�TXH�OD�WHYD�
SDUHOOD�SRW�WHQLU�DOJXQV�SUREOHPHV�GH�FRQÀDQoD�L�HVWj�
tractant de controlar amb qui et relaciones.

 

no Saludables

Mereixes estar 
fora de perill i ser 
respectat/a, 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.�6GNKR�CĚěRGS�CMKSěCěS�SKINKĂECěKUGS�5. Ser capaç de veure els teus punts forts i els de la resta.
6. Comunicar-se d’una manera oberta i real.7.�%ONĂCR�GN�ĚGS�ěGUGS�CMKSěCěS�O�ĚC�ěGUC�PCRGĚĚC�K�GSěCR�
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

´1R�YDLJ�GRQDU�HO�FRQVHQWLPHQW�D�OD�PHYD�SULPHUD�
SDUHOOD�VH[XDO��(QWHQHX�DL[z��QR�YDLJ�VHU�YLRODGD��
SHUz�WDPSRF�YDLJ�GRQDU�HO�PHX�FRQVHQWLPHQW�L�
GHVDIRUWXQDGDPHQW��DL[z�pV�DL[t�SHU�D�PROWHV�DOWUHV�
MRYHV�L�QHQHV�DO�YROWDQW�GHO�PyQ��(Q�FUpL[HU��OD�VRFLHWDW�
HQV�KD�FRQGLFLRQDW�D�FHGLU�D�XQHV�FHUWHV�SUHVVLRQV��
)LQV�L�WRW�WDQ�¶FRQVFLHQWV·�L�LQGHSHQGHQWV�FRP�HQV�KHP�
WRUQDW��PROWHV�GH�QRVDOWUHV�HQFDUD�WHQLP�VH[H�DPE�OHV�
QRVWUHV�SDUHOOHV�L�DOWUHV�SHUVRQHV�VHQVH�GRQDU�HO�QRVWUH�
FRQVHQWLPHQWµ�

Testimonis
´(P�YD�FRVWDU�PROW�H[SOLFDU�HO�TXH�
estava malament durant molt de 
WHPSV��/L�YDLJ�UHWRUQDU�HO�SHWy�TXDQ�
ella me’l va fer. Mai li vaig dir que 
SDUpV��1R�WUREDYD�OHV�SDUDXOHV�
SHU�GLU�DOV�PHXV�DPLFV�SHU�TXq�
m’estremia quan em tocava. Ella i jo 
PDL�SDUOjYHP�PHQWUH�VXFFHwD��'H�
WDQW�HQ�WDQW�MR�GHL[DYD�GH�PRXUH·P��
HOV�PHXV�EUDoRV�SHQMDYHQ�L�HOV�PHXV�
ulls es desviaven i em concentrava 
en l’esquerda del sostre de la 
meva habitació. Ella continuava, 
PpV�UjSLG�L�DPE�PpV�IRUoD��L�D�
vegades quan tornava dels meus 
SHQVDPHQWV�HOOD�DFDEDYD��L�D�
vegades no. Crec que mai es va 
adonar que no hi era. A vegades 
HP�SUHJXQWR�SHU�TXq�QR�YDLJ�GLU�
que no, on van ser tots els meus 
´QRµ�FDGD�YHJDGD�TXH�HOV�YDLJ�
QHFHVVLWDUµ�

´'H�OHV�SHOÃOtFXOHV�YDLJ�DSUHQGUH�XQD�FRVD��(Q�TXDOVHYRO�
UHODFLy��HOV�KRPHV�VyQ�HOV�GHSUHGDGRUV��OHV�GRQHV�VyQ�OHV�
SUHVHV��/HV�H[SUHVVLRQV�GH�SRU�L�UHEXLJ�G·HOOHV�²LQFORHQW�
DWDFV�ItVLFV�GHIHQVLXV�²�VyQ�XQ�MRF�SHOV�KRPHV��TXH�QRPpV�
KDQ�GH�FRQYqQFHU�OHV�SHU�JXDQ\DU�OD�VHYD�DWHQFLy��9DLJ�
DSUHQGUH�TXH�HOV�QRLV�JXDLV�PROHVWHQ�D�OHV�QRLHV�SHUTXq�
HOV�HVWLPLQ�DOPHQ\V�XQD�YHJDGD��(O�UHVXOWDW�G·DTXHVWHV�
WUREDGHV�YLROHQWHV�pV�TXH�HQ�OD�PDMRULD�GH�OHV�SHOÃOtFXOHV�
HOOD�V·HQDPRUD�G·HOO�L�SDVVHQ�OD�UHVWD�GH�OHV�VHYHV�YLGHV�
MXQWVµ�

´(P�YDQ�GLU�TXH�HOV�TXH�V·HVSHUHQ�ÀQV�
TXH�WHQHQ�SHUPtV�VyQ�HOV�́ PDULTXHVµ��
HOV�FRYDUGV�L�HOV�IULTXLV��+H�WUREDW�XQV�
�������PLVVDWJHV�GH�SHOÃOtFXOHV�TXH�
LPSOLTXHQ�TXH�UHV�pV�PpV�VH[\�TXH�XQ�
WLR�TXH�QR�HVSHUD�HO�FRQVHQWLPHQW�L�TXH�
QR�KL�KD�UHV�PHQ\V�VH[\�TXH�XQ�WLR�
SUHJXQWDQW�VL�SRW�IHU�WH�XQ�SHWyµ�

´(P�YDQ�HQVHQ\DU�OD�PHFjQLFD�GHO�
VH[H�SHUz�UHV�VREUH�FRP�KD�GH�VHU�
HO�FRQVHQWLPHQW��(Q�DOWUHV�SDUDXOHV��
VDELD�FRP�IHU�VH[H�RUDO��SHUz�QR�FRP�
negar-me a fer-ho. Entrar en el món 
GH�OHV�FLWHV�DPE�EDL[D�DXWRHVWLPD�
L�SRF�FRQHL[HPHQW�HP�YD�SRUWDU�
a moltes trobades de naturalesa 
´IDVWLJRVDµ��1R�VDELD�FRP�SDUDU�ORV�
XQD�YHJDGD�FRPHQoDWV�L�VRYLQW�HP�
VHQWLD�FRP�VL�HVWLJXpV�SHU�FRQWUDFWH�
REOLJDGD�D�SRUWDU�DO�WLR�ÀQV�DO�ÀQDO�
L�QR�HVSHUDU�UHV�D�FDQYL��$L[t�TXH�
ho vaig fer, encara que desitjava no 
KDYHU�GH�IHU�KRµ�

Julia
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´'HVSUpV�G·XQ�SDUHOO�GH�FRSHV�HQ�XQD�IHVWD��HP�
YDLJ�DFRVWDU�D�XQ�WLR�TXH�P·DJUDGDYD��'HVSUpV�GH�
SDUODU�L�EDOODU�XQD�PLFD��HQV�YDP�FRPHQoDU�D�OLDU��
5jSLGDPHQW�HP�YD�GHPDQDU�TXH�PDU[pV�DPE�HOO�L�OL�
vaig dir que no. M’ho va demanar una vegada i una 
DOWUD��(P�YD�GLU�TXH�MR�HUD�XQD�SURYRFDGRUD�L�TXH�VL�
QR�P·DQDYD�D�ÀFDU�DO�OOLW�DPE�HOO��TXLQ�VHQWLW�WHQLD"�(P�
YDLJ�DYHUJRQ\LU�L�YDLJ�DFDEDU�VHJXLQW�OR�DO�VRWHUUDQL��
GLHQW�TXH�QR�HP�VHQWLD�FzPRGD�DPE�HO�VH[H��3HUz�YDLJ�
VHQWLU�TXH�OL�GHYLD�DOJXQD�FRVDµ�

Quan vam arribar al soterrani, em vaig asseure 
damunt d’una rentadora i em va llevar la roba. Aviat 
HP�YDLJ�DGRQDU�TXH�HVWDYD�VROD��HOV�PHXV�DPLFV�
GH�GDOW�QR�SRGLHQ�HVFROWDU�PH�QL�WUREDU�PH��(VWDYD�
HVSDQWDGD��1R�YDLJ�GLU�UHV�GHVSUpV�GHOV�SULPHUV�́ QRµ��
SHUz�GHVSUpV�HO�YDLJ�DSDUWDU��HP�YDLJ�SRVDU�OD�URED��
HP�YDLJ�DL[HFDU�L�YDLJ�SXMDU�OHV�HVFDOHV�

6yF�DIRUWXQDGD��(Q�JHQHUDO�OD�JHQW�QR�Wp�O·RSFLy�
GH�PDU[DU��(P�ID�UHFRUGDU�TXH�HO�FRQVHQWLPHQW�
QR�pV�VH[\�SHU�D�DOJXQV�KRPHV��pV�XQD�REOLJDFLyµ��

Maria

´3ULPHU�HQV�YDP�IHU�SHWRQV��GHVSUpV�YD�FRPHQoDU�D�OOHYDU�PH�OD�URED��
9D�GLU�TXH�GXUDQW�PROW�GH�WHPSV�P·KDYLD�YROJXW�DL[t��HP�YD�GLU�TXDQW�
OL�DJUDGDYD��$�PL�WDPEp�P·DJUDGDYD��8QD�SDUW�GH�PL�HVWDYD�IHOLo��
(O�PRPHQW�HV�YD�WRUQDU�XQD�PLFD�́ DPDUJµ�SHUTXq�YDLJ�FRPHQoDU�D�
WpPHU�TXH�VL�DUULEjYHP�ÀQV�DO�ÀQDO��WRW�HV�FRQYHUWLULD�HQ�XQD�FRVD�
VH[XDO��1R�HP�VHQWLD�SUHSDUDGD�SHU�D�WHQLU�VH[H�DPE�HOO�HQFDUD��(P�
VHQWLD�FXOSDEOH�SHU�VHU�WDQ�LQQRFHQW�L�WHPLD�OD�VHYD�UHDFFLy�VL�GHLD�
TXH�QR��)LQV�DO�GLD�G·DYXL�PLUR�FDS�HQGDUUHUH�DPE�WULVWHVD�L�YHUJRQ\D�
SHU�VHU�WDQ�LQJqQXDµ�

Ana

´3RWVHU�WRWV�WHQLP�GLIHUHQWV�UDRQV�SHU�D�GLU�
sí quan els nostres cossos o cors diuen no. 
/D�SULPHUD�YHJDGD�TXH�YDLJ�WHQLU�VH[H��OHV�
LPSOLFDFLRQV�HUHQ�TXH�MR�KDYLD�GH�GLU�TXH�
Vt��1R�SHUTXq�KDJXpV�GH�IHU�KR�VRWD�DOJXQD�
IRUPD�GH�SUHVVLy��VLQy�VLPSOHPHQW�SHUTXq�
era el més educat, el que havia de fer. No 
HUD�HO�WLSXV�GH�GRQD�TXH�GHLD�TXH�QR��,�DO�
OODUJ�GHOV�DQ\V��YDLJ�SHQVDU�TXH�DL[z�HP�
GRQDYD�SRGHU�VREUH�OD�VLWXDFLy��SHUz�HQ�
realitat, me’n treia encara més. Necessito 
WUREDU�OD�PHYD�KDELOLWDW�QR�VROV�SHU�D�GLU�
´Vtµ�R�́ QRµ��VLQy�WDPEp�́ QR�DTXHVWD�QLWµ�L�
´DL[z�QR�P·DJUDGDµ��+DLJ�GH�GHL[DU�GH�VHU�
HGXFDGD�VREUH�DTXHVW�WHPD��7HQLU�SDUHOOD�
no és un contracte, i no haig de mostrar el 
PHX�DIHFWH�D�WUDYpV�GHO�VH[Hµ�

Carla

´9DLJ�KDYHU�GH�UHDÀUPDU�PH�D�FDGD�SDV��1R��QR�YXOO�WHQLU�
VH[H��1R��QR�YXOO�LQWHQWDU�KR��3RGHP�SDUDU�DL[z�DUD"�$TXHVWV�
DFODULPHQWV�VyQ�OD�IRUPD�HQ�TXq�VH·QV�HQVHQ\D�D�JHVWLRQDU�HO�
FRQVHQWLPHQW��3HUz�WDPEp�pV�HVJRWDGRU�KDYHU�GH�GHPDQDU�
FRQVWDQWPHQW�TXH�HQV�HVFROWLQ��eV�HVJRWDGRU�FRQWLQXDU�SRVDQW�
VHQ\DOV�GH�VWRS��6t��MR�YDLJ�FRQVHQWLU��SHUz�HVWLF�FDQVDGD�GH�VHU�
O·~QLFD�UHVSRQVDEOH�GH�PDQWHQLU�OHV�FRVHV�FRQVHQWLGHV��+DYHU�
GH�SDUDU�D�O·DOWUH�FRQVWDQWPHQW�QR�GRQD�HVSDL�SHU�D�DYDQoDU�
HQ�XQD�UHODFLy�VDOXGDEOH�L�LJXDOLWjULDµ�

Carla

´0·KDYLD�SUHJXQWDW�VL�SRGLD�IHU�PH�XQ�
SHWy��(Q�OORF�G·XQD�OOHQJXD�KXPLGD��YDLJ�
UHEUH�XQD�SUHJXQWD��&DGD�YHJDGD�TXH�
HQV�DEUDojYHP��HOO�SUHJXQWDYD�VL�SRGLD�
tocar-me. Una meravella. Era una 
SUHJXQWD�WDQ�VLPSOH��SHUz�PDL�O·KDYLD�
sentit. Estava acostumada al fet que les 
PHYHV�SDUHOOHV�HP�WRTXHVVLQ�HOV�SLWV�R�
el cul mentre intentava adormir-me. Mai 
em vaig sentir tan objecte com quan 
OHV�PHYHV�SDUHOOHV�V·H[FLWDYHQ�TXDQ�
ni estava conscient. Escoltant aquesta 
VLPSOH�SUHJXQWD���́ 3XF�WRFDU�WH"µ���HP�YD�
recordar que hauria de sentir-me com 
XQD�SHUVRQDµ�

Marta
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CONSENTIMENT és confús? 

/·DEVqQFLD�G·XQ�́ QRµ�QR�VLJQLÀFD�XQ�Vt��eV�PROW�LPSRUWDQW�
VDEHU�TXH�VL�OD�SHUVRQD�QR�KD�GLW�UHV��QR�VLJQLÀFD�TXH�
estigui donant el seu consentiment.

&RQVHQWLPHQW�pV�GRQDU�SHUPtV�SHUTXq�DOJXQD�FRVD�
VXFFHHL[L��/D�SDUDXOD�FODX�DTXt�pV�́ SHUPtVµ��4XDQ�WRWHV�
GXHV�SHUVRQHV�HVWDQ�GRQDQW�SHUPtV��HVWDQ�FRQVHQWLQW��
6L�XQD�SHUVRQD�QR�GRQD�SHUPtV��OODYRUV�12�KL�KD�
FRQVHQWLPHQW��eV�DL[t�GH�VLPSOH�

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

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

Ɣ� La pressió GH�VHU�XQD�GRQD�MRYH�D�O·HUD�GHO�SRUQR�
online.

Ɣ�La pressió GH�VHU�XQD�GRQD�MRYH�TXH�YD�FUpL[HU����
YHLHQW�D�DOWUHV�GRQHV�VRWPHVHV�DOV�KRPHV�DOV�SURJUDPHV�
GH�WHOHYLVLy��SHOÃOtFXOHV��YLGHRFOLSV��HWF�

(O�FRQVHQWLP
HQW�pV�HVWDU

�G·DFRUG��'
LU�6Ì��'RQDU

�XQ�FODU�L�DXG
LEOH�6Ì��(VSH

FtÀFDPHQW�

FRP�D�GRQ
D�MRYH�pV�YL

WDO�HQWHQGUH
�OD�LPSRUWj

QFLD�GH�GLU
�FODUDPHQW�

6Ì�

Tothom aprenem a consentir moltes
coses sense pensar-les
7RWKRP�FUHL[HP�H[SRVDWV�L�H[SRVDGHV�D�FRQVWDQWV�
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 
SHWy�D�DOJ~��XQ�DGXOW��XQ�SDUHQW��HWF���DPE�HO�TXDO�QR�W·KDV�
VHQWLW�FzPRGH"

$TXHVW�pV�XQ�H[HPSOH�GH�FRP�DSUHQHP�GHV�GH�SHWLWV�
L�SHWLWHV�D�IHU�HO�TXH�XQV�DOWUHV�HQV�GLXHQ�TXH�IHP��HQ�
OORF�G·H[SUHVVDU�HO�TXH�VHQWLP�VREUH�DTXHVW�WHPD�L�VL�HQV�
DJUDGDULD�IHU�KR�R�QR��$SUHQHP�D�LJQRUDU�HO�TXH�VHQWLP�
GHV�G·XQD�HGDW�PROW�SULPHUHQFD��$SUHQHP�D�VHU�DPDEOHV��
HGXFDWV�L�D�FRPSRUWDU�QRV�D�SDUWLU�GHO�TXH�REVHUYHP�DO�
nostre voltant.

/D�PLOORU�VHQVDFLy�SHU�D�TXDOVHYRO�GRQD�pV�OD�GH�WHQLU�
HO�FRQWURO�VREUH�HO�TXH�OL�SDVVD�DO�VHX�FRV�L�TXDQ�SDVVD��
3RW�VHU�QRPpV�XQ�FRSHW�D�O·HVTXHQD�R�QRPpV�XQD�Pj�D�
OD�FXL[D��SHUz�WHQV�HO�GUHW�D�SRGHU�GLU�6Ì��HVWj�Ep�R�12��
no està bé.
/ODYRUV��D�TXq��H[DFWDPHQW��HVWLF�GRQDQW�HO�PHX�
FRQVHQWLPHQW"�&RQVHQWLU�pV�SHUPHWUH�SDUWLFLSDU�HQ�totes 
i cadascuna de les accions de qualsevol interacció.

Ɣ�3HU�H[HPSOH��HO�IHW�TXH�LQLFLDOPHQW�DFFHSWLV�IHU�XQ�SHWy�
QR�VLJQLILFD�DXWRPjWLFDPHQW�TXH�DFFHSWLV�WHQLU�VH[H���
Ɣ�2�QRPpV�SHUTXq�DO�SULQFLSL�KDJLV�HVWDW�G·DFRUG�DPE�
WHQLU�VH[H��QR�VLJQLILFD�TXH�QR�SXJXLV�UHEXWMDU�KR�HQ�XQD�
HWDSD�SRVWHULRU�VL�HW�VHQWV�LQFzPRGD�H�R�MD�QR�WHQV�JDQHV�
de fer-ho.
 

Aleshores, què és el consentiment?
És només dir SÍ?
Saps com donar el consentiment?
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Súper IMPORTANT: Com a dones joves i nenes 
JGM�GSěCě�MOĚě�KNĝTGNEKCFGS�PGR�ĚC�SOEKGěCě�C�
creure que una vegada que optes per entrar no 
POěS�OPěCR�PGR�SORěKR��PGRv�ěGNS�GĚ�FRGě��ĂNS�K�ěOě�
després de donar el consentiment, de retirar 
aquest consentiment en qualsevol moment!

&RQVHQWLPLHQWR�pV�WHQLU�FRQWURO�VREUH�HO�WHX�SURSL�FRV���
 
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 
KDXULD�GH�FDQYLDU�HOV�WHXV�OtPLWV�LQGLYLGXDOV��3HU�H[HPSOH��
VL�QR�W·DJUDGD�HQYLDU�́ QXGHVµ�L�HVWjV�HQ�XQD�UHODFLy�DPE�
DOJ~�TXH�Vt�TXH�KR�ID��QR�VLJQLÀFD�TXH�KDJLV�GH�IHU�KR�

Mira Això

El consentiment és la comunicació… 

El consentiment requereix comunicació en 
TOTES les etapes. Comunicar el que sento al meu 
FRV��DPE�TXq�HP�VHQWR�FzPRGH�D��TXq�YXOO����(VWj�Ep�
TXH�DTXHVWD�SHUVRQD�HVWLJXL�SURS�GH�PL"�3DUODU�VREUH�
TXq�W·DJUDGD�L�TXq�QR�W·DJUDGD��HO�TXH�YROV�L�HO�TXH�QR�
YROV�SRW�DMXGDU�WH�D�YLXUH�H[SHULqQFLHV�GH�FRQWDFWH�PpV�
FzPRGHV�L�DJUDGDEOHV��LQFORHQW�KL�HO�VH[H�
 

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.

0LUD�DTXHVW�YtGHR�¶�<R'LJR12�
DO�DEXVR�VH[XDO·

HLQJ�LQ�D�UHODWLRQVKLS�VKRXOG�QRW�FKDQJH�
\RXU�LQGLYLGXDO�ERXQGDULHV��)RU�H[DPSOH��
LI�\RX�GRQ·W�OLNH�VHQGLQJ�QXGHV�DQG�\RX�
DUH�LQ�D�UHODWLRQVKLS�ZLWK�VRPHRQH�ZKR�

GRHV��LW�GRHVQ·W�PHDQ�\RX�KDYH�WR�GR�LW��� 

Mai has de sentir que li deus alguna cosa a algú, 
SDUWLFXODUPHQW�UHV�VH[XDO��L�VL�DOJXQD�YHJDGD�HW�VHQWV�
SUHVVLRQDGD�R�SUHVVLRQDW�D�IHU�R�GLU�DOJXQD�FRVD��OODYRUV�
SDUOD�DPE�DOJ~�HQ�TXL�FRQÀwV�

FORMES EN QUÈ ALGÚ 
PODRIA UTILITZAR LA 
PRESSIÓ SEXUAL
Ɣ�Atabalant-te en demanar 
VH[H�XQD�YHJDGD�L�XQD�DOWUD�
o fent-te sentir malament, 
FXOSDEOH�R�DPE�O·REOLJDFLy�

Ɣ�Fent-te sentir que és massa 
WDUG�SHU�GLU�TXH�QR�

Ɣ�Dient-te que no tenir 
VH[H�GDQ\DUj�OD�UHODFLy�

Ɣ�0HQWLQW�R�DPHQDoDQW�HQ�
difondre rumors sobre tu.

EL QUE ELL O ELLA 
POT DIR PER 

PRESSIONAR-TE
“Si realment 

f�̂ lmbf^llbl%�ah�_Zkb^l�

OZ%�jn^�®l�̂ e�f^n�Zgbo^klZkb'''�


Lb�cZ�f�aZl�\Ze^gmZm'''�
“No pots dir-me 
ZkZ�jn^�iZkb���


Lb�̂ lm^f�mZg�[®%�i^k�jn¯�ah�
aZl�]^�\hfieb\Zk�mhm8�
“Tallaré amb tu si no 
m^gl�l^q^�Zf[�fb'�


Mhmahf�i^glZ�jn^�cZ�ah�a^f�_^m%�
Zbq²�jn^�mhmZe%�fbeehk�jn^�ah�_Z\bl'''�

“De totes maneres li diré a 
mhmahf�jn^�ah�a^f�_^m'�
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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�SGNXCĚS�FG
�EONĂCNkC��GN

�ĚGS�UOSěRGS�RG
ĚCEKONS!�

Escoltar-se 
sense jutjar. Ser 
emocionalment 
FRPSUHQVLX�

va. Valorar les 
VHYHV�RSLQLRQV�

 RESPECTE

COMPORTAMENT 
NO AMENAÇADOR
Parlar i actuar de manera que 
OD�SHUVRQD�VH�VHQWL�VHJXUD�L�
FzPRGD�

NEGOCIACIÓ I EQUITAT
Buscar mútuament resolucions 
DO�FRQÁLFWH��$FFHSWDU�
FDQYLV�L�HVWDU�GLVSRVDW�D�
D�FRPSURPHWUH·V�

RODA DE 
L’EQUITAT

          COMUNICACIÓ
Voluntat de diàleg obert i 

HVSRQWDQL��7HQLU�XQ�HTXLOLEUL�
entre donar i rebre. Resoldre 
HOV�SUREOHPHV�SHUTXq�KL�KDJL�
XQ�EHQHÀFL�PXWX��$SUHQGUH�D�
FRPSURPHWUH·V�VHQVH�TXH�XQ�
HFOLSVL�D�O·DOWUH�

5HVSHFWDU�OD�VHYD�
LGHQWLWDW�SHUVRQDO�
i fomentar el seu 
FUHL[HPHQW�L�OOLEHUWDW�
individual. Recolzar 
la seguretat en el 
VHX�YDORU�SURSL�

HONESTEDAT I RESPONSABILITAT 
$FFHSWDU�OD�UHVSRQVDELOLWDW�
G·XQ�PDWHL[�D��5HFRQqL[HU�
O·~V�SDVVDW�GH�OD�YLROqQFLD�L�

admetre estar equivocat. 
Comunicar-se oberta i 

honestament.

CONFIANÇA I RECOLZAMENT
5HFRO]DU�HOV�VHXV�SURSzVLWV�D�
OD�YLGD��5HVSHFWDU�HO�VHX�GUHW�
DOV�VHXV�SURSLV�VHQWLPHQWV��
DPLVWDWV��DFWLYLWDWV�L�RSLQLRQV�

PODER COMPARTIT
Assumir la 
UHVSRQVDELOLWDW�P~WXD�
GH�UHFRQqL[HU�OD�
LQÁXqQFLD�FRPSDUWLGD�
de la relació.

3HU�GHVFRPSWDW��FDGD�UHODFLy�pV�XQ�PyQ�L�HQFDUD�
TXH�XQ�FHUW�FRPSRUWDPHQW�HV�FRQVLGHUD�VDOXGDEOH�
HQ�XQD��QR�SRGULD�VHU�KR�HQ�XQD�DOWUD��SHUz��GH�WRWHV�
PDQHUHV��KL�KD�VHQ\DOV�HQ�XQD�UHODFLy�TXH�HQV�IDQ�
adonar que estem sent ben estimats o estimades i 
QR�IDULD�FDS�PDO�FHQWUDU�VH�HQ�OHV�FRVHV�ERQHV�GH�
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.

2GNSC�GN�ĚC�ěGUC�RGĚCEKu��POěS�KFGNěKĂECR�ěG�
amb alguns dels conceptes que apareixen 
en aquesta roda? Consideres que això és 
important en la teva relació?

CONFIANÇA I  
CREIXEMENT 
PERSONAL
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JOC!
SALUDABLE vs NO SALUDABLE?

$OJXQD�YHJDGD�HW�SUHQV�WHPSV�SHU�D�YDORUDU�OHV�WHYHV�
relacions i considerar si són saludables o no? Tenim 
moltes relacions a la nostra vida, amb amistats, família, 
FRPSDQ\V�HV��FROÃOHJXHV�GH�WUHEDOO��L�DTXHVWHV�HVWDQ�
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 A S P E C T E S 
SALUDABLES D’UNA RELACIÓ? 
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ATENCIÓ · AMOR · RESPECTE · CONFIANÇA

ABÚS · TRAÏCIÓ · CONTROL · DANY · AÏLLAMENT 
· GELOSIA · MANIPULACIÓ ·  PRESSIÓ · POR · 
VENJANÇA · INTOLERÀNCIA ·  VIOLÈNCIA
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AMOR ROMÀNTIC
 és amor veritable?

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 
PROWtVVLP�L�PRVWUD�OD�TXDQWLWDW�GH�SRUQRJUDÀD�TXH�
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.

© Iris Pohl
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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�STĂEKGNě�

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 
GHÀQLWLX�HQ�XQ�PyQ�KtSHU�VH[XDOLW]DW��'RQD�XQ�FRS�G·XOO�D�FRP�OD�VRFLHWDW��
els mitjans de comunicació, els jocs, la televisió, la publicitat, la música 
L�OD�LQG~VWULD�FLQHPDWRJUjÀFD�HQV�PRVWUHQ�HO�TXH�VLJQLÀFD�VHU�́ XQ�KRPH�
de veritat”.

Ɣ Ser sexualment dominant i experimentat
Ɣ Ser desitjat per moltes dones, i no comprometre’s en     
    una relació
Ɣ�Tenir poder i control 
Ɣ�Ser competitiu en els esports i activitats de risc (com el  
    consum d’alcohol), etc.
Ɣ�Tenir diners
Ɣ�Tenir èxit i ser intel·ligent
 Ɣ�Ser dur i no plorar ni mostrar sentiments o dolor
Ɣ�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-
VH�D�VL�PDWHL[RV�VHQW�FRQÀGHQWV��GRPLQDQWV�L�DEXVLXV�

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 
HQV�DIHFWD��'LIHUHQWV�SURJUDPHV�HQV�LPSRVHQ�GLYHUVRV�HVWHUHRWLSV�GH�JqQHUH�L�SRGHQ�LQÁXHQFLDU�HQ�OHV�
nostres actituds sobre molts temes.

>ebfbgZ�^el�fbllZm`^l�]^�khel�]^�`¯g^k^�jn^�m�^gohem^g�\Z]Z�]bZ'�
Gh�]^bqbl�jn^�^e�f·g�^qm^kbhk�^m�]b`nb�\hf�i^glZk�h�Z\mnZk'

TELEVISIÓ

La publicitat és massiva i és el nostre pa de cada dia! Tingues en compte que els mitjans de comunicació 
VyQ�XQD�LQG~VWULD��(O�VHX�SURSzVLW�pV�REWHQLU�EHQHÀFLV�SHU�D�OHV�HPSUHVHV��DL[t�TXH�KL�KD�UDRQV�SHU�
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�Wp�XQD�JUDQ�LQÁXqQFLD�VREUH�QRVDOWUHV��$OJXQD�YHJDGD�KDV�HVFROWDW�DPE�
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 
OHV�GRQHV��XWLOLW]DQW�OHV�FRP�D�REMHFWHV�SHU�DO�VHX�SODHU�L�GHVSUpV�GHVIHQW�VH�G·HOOHV��ÀQV�L�WRW�PDWDQW�OHV�

La ihkgh`kZÛZ�Z�Bgm^kg^m és un negoci massiu i s’estima que el 30% de totes les dades transmeses 
HQ�OtQLD�DYXL�GLD�pV�GH�FRQWLQJXW�SRUQRJUjÀF��eV�IjFLOPHQW�DFFHVVLEOH��DQzQLPD�L�IjFLOPHQW�GLVSRQLEOH�
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 
VL�Wp�DFFpV�D�OD�SRUQRJUDÀD�
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 
QRUPDOLW]DGD�SHU�D�FRPSOLU�DPE�OHV�QRUPHV�GH�OD�PDVFXOLQLWDW�TXH�OD�SRUQRJUDÀD�WUDQVPHW��,�TXq�DSUHQHQ�
les dones i nenes que el veuen? Les joves estan condicionades a pensar que la violència sexual és el 
TXH�KDQ�G·HVSHUDU�GXUDQW�OHV�WUREDGHV�VH[XDOV��/D�SRUQRJUDÀD�SURPRX�DL[t�OHV�QRUPHV�GH�PDVFXOLQLWDW�
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

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÀNTIC
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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 
FG�ěGĚGUKSKu�K�ĂNS�K�ěOě�FGĚS�
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 
HVSHFtÀFV�GHOV�KRPHV�L�GRQHV�L�FRP�
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 
SDUHOOD��eV�OD�SHUVRQD�LGHDO�WDQW�SHU�D�QRVDOWUHV�FRP�SHU�D�O·DOWUH��1RPpV�QHFHVVLWHP�
conèixer-nos. La resta simplement passarà.
2. El mite del dolor��/·DPRU�VLJQLÀFD�SDWLPHQW��VDFULÀFL�L�DFFHSWDFLy��0DOJUDW�OD�
LQWHQVLWDW�GHOV�FRQÁLFWHV�HQWUH�OD�SDUHOOD��O·DPRU�SUHYDOGUj�D�WUDYpV�GH�WRW�HO�TXH�
succeeix.
3. El mite de la gelosia��/D�JHORVLD�pV�XQ�FODU�VHQ\DO�G·DPRU��6L�HWV�JHOyV�D��VLJQLÀFD�
que t’importa la teva parella. I al contrari, si no ets gelós/a, implica que la teva parella 
no t’importa gaire.
4. E�Zfhk�®l�i^k�l^fik^: 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. E�Zfhk�o^kbmZ[e^�aZ�]^�l^k�\hfiZkmbm�!hgebg^": 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

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÀNTIC

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 
SURSL�UHÁH[��TXq�YHXV"
Si tot el que veiem quan ens mirem al mirall és una 
cara lletja o un cos lleig, creurem als altres quan

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

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

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

 TRUE 2 YOU  JN �¡L�E�:FHK�IKHIB8
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Què és la comparació? 
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?

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

O quan surts amb la teva colla, què passa?

Ɣ�Compares el teu aspecte amb el dels  
    altres? 

Ɣ�Hi ha algú a qui realment admiris

Ɣ�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!

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?

 TRUE 2 YOU  JN �¡L�E�:FHK�IKHIB8�
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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 
PpV�IjFLO�ÀQV�TXH�SXJXLV�DSUHFLDU�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?

 TRUE 2 YOU  >ML�@>GB:E%�AH�L:;B>L8
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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, 

ĚC�MGUC�EONĂCNkC��DGN�ORICNKěYCě�C��CMKICDĚG��FGEKFKě�FC��GĚ�MGT�GSěKĚ��'Ě�HGě�QTG�

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, 

SGRKuS�C��DON�C�ETKNGR�C��GSPORěKT�UC��ODGRě�C��CHGEěTuS�C��ĂCDĚG��CIRCsě�FC��SCUK�C��

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 

QTm�DCĚĚGN�� ĚC�SGUC�EONĂCNkC��DGN�ORICNKěYCěS�GS�� SuN�CMKICDĚGS�� SuN�FGEKFKěS�

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 

GSPORěKTS�KUGS�� SuN� ODGRěS�GS�� SuN� CHGEěTOSOS�GS�� SuN� ĂCDĚGS�� SuN� SCUKS�GS�� SuN�

alegres, són intel·ligents.

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

 TRUE 2 YOU  >ML�@>GB:E%�AH�L:;B>L8
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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 
HO�PHX�FRV�L�HVSHFtÀFDPHQW�HO�PHX�
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 años

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 años

Però cuidar-nos 
ens ajudarà a 

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

envolta!
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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 años

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 años

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 años

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 años

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 
VXÀFLHQWV�

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 años

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 años

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!!
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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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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 “val 
la pena” mostrar, seleccionant només el 
que volem que la gent vegi?

Si és així, llavors, per què creiem tot el que veiem i 
OOHJLP�HQ�HOV�SHUÀOV�G·DOWUHV�SHUVRQHV"

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! 

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÀNTIC

© Ilustració adaptada 
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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

© Unsplash

Fotos per
© Iris Pohl
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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!

eV�WDQ�DFFHVVLEOH��%XVTXHP�FRQVWDQWPHQW�D�OHV�
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 
D�OD�YLGD�¶RIÁLQH·��(OV�PHXV�VHW�DQ\V�
GH�IDPD�¶RQOLQH·�PDL�KDQ�UHÁHFWLW�
la popularitat en la meva vida real. 
Ningú parla de la tristesa i solitud 
GH�OD�PDMRULD�GHOV�LQÁXHQFHUV��/D�
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 
D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�VLJQLÀFD�
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.”

-%�����$Q\V��,QÁXHQFHU  
NG, 23 Anys  

 TRUE 2 YOU  <HGG><M:�M�
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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:

Ɣ 347,222 “scrolls” a Instagram
Ɣ�2.1 milions de “snaps” creats
Ɣ�4.5 milions de vídeos vistos  
    a YouTube
Ɣ�41.6 milions de missatges       
   enviats a Whatsapp i Messenger
Ɣ�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...

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

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

Senyals que es necessita 
una desintoxicació digital.
+FGNěKĂEC�CĚMGNXS�TN�FGĚS�
següents senyals en tu 
mateix/a. 

;®%�ngZ�¼embfZ�\hlZ. 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 
FRQWDFWHV�QR�VLJQLÀFD�TXH�KDJL�GH�TXHGDU�VH�DOOj��/HV�DPLVWDWV�L�
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  DETOX DIGITAL

NETEJA DE CONTACTES

&RQQHFWDU�DPE�,QVWDJUDP

6ROāOLFLWXGV�G¶DPLVWDW

(VFDQHMDU�FRGL

7UREDU�FRQWDFWHV�GHO�WHOqIRQ

&RQYLGDU�D�DPLFV
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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 
WRW�DPE�XQ�XOO�FUtWLF��3HUPHWHQW�QRV�WHQLU�FRQÀDQoD�HQ�L�
amb els nostres propis cossos i el que estem sentint.
 

Pregunta’t una 
cosa al dia!!

 TRUE 2 YOU  H;L>KO:�M�:�MN�F:M>BQ(:
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Tu...

Ɣ Passes temps a 
soles?

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

Ɣ�Observes com el teu 
entorn et pot afectar?

Ɣ�Dius no a allò que no 
t’ajuda?

Ɣ�Fas allò que 
t’agrada?

Ɣ�Dius no a l’abús? 

Ɣ�Respires el teu propi 
aire?

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

Ɣ�Te’n rius de tu 
mateix/a?

Ɣ�T’estimes?

Ɣ�Et permets ser 
sensible?

 TRUE 2 YOU  H;L>KO:�M�:�MN�F:M>BQ(:

Quant et coneixes?
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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 
YLUWXDO�QR�VLJQLÀFD�TXH�VLJXL�PHQ\V�
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    

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 
¶RQOLQH·��SRW�FDXVDU�GDQ\V�ItVLFV��
sexuals, psicològics o econòmics 
a les persones exposades a ella. 
Pot començar ‘online’ i continuar 
¶RIÁLQH·��R�SRW�VHU�OD�FRQWLQXDFLy�GH�
OD�YLROqQFLD�TXH�YD�FRPHQoDU�¶RIÁLQH·�

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 
WHXV�́ QXGHVµ�D�DOJ~�HQ�TXL�FRQÀwV��
SHUz�DL[z�QR�VLJQLÀFD�TXH�FRQVHQWLV�
que siguin divulgats.
   
Això es coneix com a consentiment 
HVSHFtÀF�R�VHOHFWLX�
 
Entenem i utilitzem sovint el concepte 
GH�FRQVHQWLPHQW�HVSHFtÀF�L�VHOHFWLX��
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 consenti-
ment quan hi ha un SÍ 
ben clar.
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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 
FRQFHQWUDFLy�ÀQV�D�OHV�DOWHUDFLRQV�GHO�
VRPQL��OD�GHSUHVVLy��O·DwOODPHQW�R�ÀQV�
L�WRW�HO�VXwFLGL�

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”

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...
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NO S’HA DE PRENDRE 

A LA LLEUGERA
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DEFINICIONS DE 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 
FRQWUD� OHV�GRQHV� L� OHV�QHQHV��HQWUH�HOOHV��SHUz�QR�~QLFDPHQW�� O·µVWDONLQJµ�FLEHUQqWLF�� OD�SRUQRJUDÀD�QR�
consentida (o “pornovenjança”), els insults masclistes, els discursos d’odi i l’assetjament, la “difamació”, la 
V́H[WRUVLyµ��OHV�DPHQDFHV�GH�YLRODFLy�L�OHV�DPHQDFHV�GH�PRUW��L�HO�WUjÀF�GH�GRQHV�DPE�ÀQDOLWDWV�G·H[SORWDFLy�

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 
���DQ\V�L�HO�����GH�OHV�GRQHV�TXH�KDQ�SDWLW�DVVHWMDPHQW�FLEHUQqWLF�WDPEp�KDQ�H[SHULPHQWDW�DOPHQ\V�XQD�
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”.

´1R�H[LVWHL[�XQD�GHÀQLFLy�XQLYHUVDOPHQW�DFFHSWDGD�GH�FLEHUYLROqQFLD�VH[XDO��1R�REVWDQW�DL[z��SRW�GHVFULXUH·V�
com l’ús de les xarxes socials i les tecnologies de comunicació per al següent:
� Ɣ�Comentaris o insinuacions sexuals
� Ɣ�Intents d’obtenir un acte sexual
� Ɣ�Actes sexuals no desitjats
� Ɣ�/D�FRHUFLy�VH[XDO��(V�GLX�FRHUFLy�VH[XDO�TXDQ�HW�SUHVVLRQHQ��W·HQJDQ\HQ��W·DPHQDFHQ�R�HW�IRUFHQ�GH�
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 
G·LGHQWLWDW�L�PROW�PpV��7RWV�DTXHVWV�FRPSRUWDPHQWV�WHQHQ�FRP�D�REMHFWLX�GDQ\DU�HOV�VHQWLPHQWV��O·DXWRHVWLPD��OD�
reputació i la salut mental d’una persona”.

CIBERVIOLÈNCIA

CIBERVIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES NENES1

VIOLÈNCIA DE GÈNERE DIGITAL3

CIBERVIOLÈNCIA SEXUAL4
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 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA    

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

8ISSUE 1 60EDICIÓ 1

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
��QRWL¿FDFLRQV�PpV

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”:

Ɣ Assetjament: l’ús de la tecnologia per a contactar, 
molestar, amenaçar i/o espantar a algú contínuament. 
>q^fie^3�FbllZm`^l�\hglmZgml�Z�e�Zemk^�b�̂ g_Z]Zk&l^�
jnZg�gh�k^lihg�bff^]bZmZf^gm'�>el�fbllZm`^l�ih]^g�
bg\ehnk^�ik^`ngmZk�\hglmZgmf^gm�jnbg^l�Z\mbobmZml�̂ lm¨�
_^gm�̂ g�Zjn^lm�fhf^gm�b�Zf[�jnb�̂ lm¨'�

Ɣ�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. >q^fie^3��KZlmk^cZk�
\Z]Zl\ngZ�]^�e^l�l^o^l�n[b\Z\bhgl%�ih]^k�ee^`bk�̂ el�
l^nl�fbllZm`^l�]^�m^qm�h�̂ l\hemZk�e^l�l^o^l�mkn\Z]^l�
m^e^_¸gbjn^l%�̂ m\'

Ɣ�Hacking: l’ús de la tecnologia per a obtenir accés il·legal 
R�QR�DXWRULW]DW�D�DOWUHV�FRPSWHV�HQ�OtQLD�DPE�OD�ÀQDOLWDW�
d’explotar-les. >q^fie^3�Ze`¼�jn^�ibkZm^cZ�̂ e�m^n�\hfim^�
hgebg^�!\hfim^�]^�qZkq^l�lh\bZel%�\hfim^�[Zg\Zkb%�
^m\'"�Zf[�eZ�ÛgZebmZm�]�Z\\^]bk�b�h[m^gbk�bg_hkfZ\b·�b�
]Z]^l�i^klhgZel�i^k�Z�i^kcn]b\Zk&m^'

Ɣ�Suplantació: l’ús de la tecnologia per a assumir la 
LGHQWLWDW�GH�OD�YtFWLPD�R�G·XQD�DOWUD�SHUVRQD�DPE�OD�ÀQDOLWDW�
G·DFFHGLU�D�LQIRUPDFLy�SULYDGD��KXPLOLDU�R�DYHUJRQ\LU�D�
l’altre. >q^fie^3�\k^Zk�ng�\hfim^�Z�BglmZ`kZf�Zf[�eZ�
b]^gmbmZm�]�Ze`¼�b�in[eb\Zk�̂ g�̂ e�l^n�ghf'

Ɣ�Reclutament: l’ús de la tecnologia per a atreure a les 
víctimes potencials cap a situacions violentes, abusives i 
perilloses. >q^fie^3�̂ gobZk�ng�fbllZm`^�Z�Ze`¼�i^kjn¯�
^l�k^ng^bqb�Zf[�^ee(^eeZ�^g�Ze`ng�eeh\�hg�^l�oZ`b�Z�
ikh]nbk�e�Z[¼l'

Ɣ�Pornovenjança��OD�SXEOLFDFLy�RQOLQH�GH�IRWRJUDÀHV�
o vídeos íntims d’una altra persona sense el seu 
FRQVHQWLPHQW��DPE�O·REMHFWLX�G·DYHUJRQ\LU�L�KXPLOLDU�
públicament a aquesta persona. >q^fie^3�]^fZgZk�

gn]^l��Z�Ze`¼�^g�ikboZm�b�]^lik®l�]bone`Zk&ehl�
i¼[eb\Zf^gm�Z�e^l�ieZmZ_hkf^l�hgebg^'

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.
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Alguna vegada la teva parella t’ha demanat alguna 
GH�OHV�WHYHV�FRQWUDVHQ\HV"

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 
FRTXHWHMDU�R�HQJDQ\DU�OD�VHQVH�FDS�EDVH��TXDQ�
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?

/D�WHYD�SDUHOOD�W·HQYLD�PLVVDWJHV�MXVWLÀFDQW�VH�
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 
OL�HQYLwV�IRWRV�GH�OHV�WHYHV�SDUWV�tQWLPHV�GHO�FRV"

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 
GHPRVWUD�TXH�O·DE~V�SRW�HPSLWMRUDU�DPE�HO�WHPSV��O·DEXVDGRU�DwOOD�FDGD�YHJDGD�PpV�D�OD�SDUHOOD��OD�TXDO�FRVD�ID�PROW�
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

����XWLOLW]D�OD�WHFQRORJLD�SHU�D�DVVHWMDU��DYHUJRQ\LU��
humiliar o insultar a una altra persona; envia 
repetidament missatges feridors i comença rumors 
SHU�D�DYHUJRQ\LU�L�KXPLOLDU�

... utilitza la tecnologia per a espiar, assetjar i 
reunir informació sobre una altra persona, amb la 
ÀQDOLWDW�G·HVSDQWDU�OD�L�IHU�OD�[DQWDWJH��

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 
HO�F\EHUVWDONHU�HVWj�IHQW��

7RWHV�GXHV�IRUPHV�G·DE~V�KDQ�H[LVWLW�PROW�DEDQV�G·,QWHUQHW��SHUz�DYXL�GLD�OD�WHFQRORJLD�ID�PpV�IjFLO�SHU�DO�́ EXOO\µ�L�
O·µVWDONHUµ�́ DYDQoDUµ�HO�VHX�FRPSRUWDPHQW�DEXVLX�SHU�D�LQWLPLGDU�L�DYHUJRQ\LU�D�OHV�VHYHV�YtFWLPHV�
$YXL�GLD��WDQW�HO�́ EXOO\µ�FRP�O·µVWDONHUµ�UDUDPHQW�DEXVHQ�VHQVH�XWLOLW]DU�FDS�WHFQRORJLD�

La conseqüència més greu per a la víctima del 
FLEHUDFRVDGRU��F\EHUEXOO\��pV�HO�suïcidi.

La conseqüència més greu per a la víctima 
GH�O·DVVHWMDGRU�FLEHUQqWLF��F\EHUVWDONHU��pVV�
convertir-se en víctima d’un homicidi.

EL CIBERBULLYING I EL CIBERSTALKING SÓN ACTES CRIMINALS AMB 

SANCIONS QUE INCLOUEN MULTES O PRESÓ!
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NO SIGUIS XIMPLE, EL DOXXING NO ÉS GUAY!

L’ assetjament sexual�RIÁLQH�L�RQOLQH�pV�X
QD�UHDOLWDW�SHU�D�PR

OWHV�GRQHV�MRYHV��/·D
VVHWMDPHQW�VH[XDO�

RQOLQH�SRW�SUHVHQWD
U�VH�HQ�IRUPD�GH�FR

PHQWDULV��YtGHRV��IR
WRV�L�LPDWJHV�JUjÀT

XHV�GH�QDWXUDOHVD�V
H[XDO��

DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�G
LIDPDU�D�OHV�GRQHV�

L�FUHDU�FRQGLFLRQV�G
·KXPLOLDFLy�L�VH[XDO

LW]DFLy��(V�SRGHQ�X
WLOLW]DU�

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:

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

fet xantatge amb contingut sexual;

Ɣ�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;

Ɣ�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 

L�G·DWDFV�RIÁLQH��DL[t�FRP�TXH�OD�VHYD�LGHQWLWDW�pV�UREDGD�FRP�D�UHVXOWDW�TXH�OD�VHYD�

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 

L�DYHUJRQ\LU�D�OD�SHUVRQD�REMHFWLX��
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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

6R¿D
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.

3RGUtHP�GLU�TXH�QR�KL�KD�UHV�GROHQW�R�YHUJRQ\yV�HQ�YROHU�H[SUHVVDU�OD�WHYD�VH[XDOLWDW�D�WUDYpV�GH�
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 
HQYLwV�XQD�IRWR�WHYD��HQFDUD�TXH�QR�WLQJXLV�JDQHV�GH�IHU�KR��eV�XQD�VLWXDFLy�UHDOPHQW�GLItFLO��
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
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- 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?

$�PpV��HQ�DOJXQV�SDwVRV�HV�FRQVLGHUD�LOÃOHJDO�VL�XQD�SHUVRQD�PHQRU�R�PDMRU�GH����DQ\V�HQYLD�

R�UHS�DTXHVWHV�IRWRJUDÀHV�G·XQD�DOWUD�SHUVRQD�PHQRU�GH����DQ\V�

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

IRWRJUDÀHV�GH�SDUWV
�tQWLPHV�QR�GHVLWMDG

HV�HVWj�RFRUUHQW���VLJ
XL�D�SHUVRQHV�FRQH

JXGHV�R�GHVFRQHJX
GHV��

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 

FXOWXUD�GHO�SRUQR�HP
SHQ\HQ�D�OHV�QRLHV�

D�FUHXUH�TXH�KDQ�G·
DFFHSWDU�OHV�SURSR

VLFLRQV�VH[XDOV��L�TX
H�HQ�

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

FRPXQLFDFLy�DWUHX�
O·DWHQFLy�GH�OHV�QRLH

V�L�IDUj�TXH�HQYLwQ�LP
DWJHV�VLPLODUV��$OJX

QV�SRGHQ�LPDJLQDU
�VH�

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 
DFWHV�VH[XDOV�R�SHU�D�FRQWLQXDU�XQD�UHODFLy��VH[WRUVLy���R�VLPSOHPHQW�FRP�XQ�PLWMj�SHU�D�GDQ\DU�OD�UHSXWDFLy�
de la persona.

 TRUE 2 YOU  PORNOVENJANÇA

Qualsevol pot 
experimentar la 
pornovenjança/

sextorsió. No estàs 
sola i no has fet res 

dolent!
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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 
VHQVH�FRQVHQWLPHQW�DPE�OD�LQWHQFLy�GH�GDQ\DU�D�OD�
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 
DL[z�RFRUUL�FDGD�YHJDGD�TXH�HQYLwV�XQD�LPDWJH��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.�6RODC�TNC�PGRS
ONC�CFTĚěC�GN�ĚC

�QTCĚ�EONĂsS�K�GW
PĚKEC�ĚK�GĚ�QTG�GSě

f�

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.
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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 
(excepte a Croàcia, on els nois estaven més exposats que les noies):

Hongria
Noies / Nois 

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois 

Croàcia
Noies / Nois

6%  
14%  

8%  
4%  

8%  
2%  6%  9%  

 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA DADES 
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Dades sobre la violència
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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%

2RGSSKu�PGR�C�UGTRG�PORNOIRCĂC�ONĚKNG�O�PCRěKEKPCR�GN�CEěGS�KNSPKRCěS�GN�ĚC�
PORNOIRCĂC�ONĚKNG�
GWEGPěG�C�'SPCNXC��ON�NOKGS�K�NOKS�UCN�SGR�GWPOSCěS�PGR�
igual):

Hongria
Noies / Nois

Espanya
Noies / Nois 

Sèrbia
Noies / Nois

Croàcia
Noies / Nois

8%  

18%  18%  18%  

9%  

15%  

10%  

20%  

8ISSUE 1 70EDICIÓ 1

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

 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLÈNCIA DADES  



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

���(O�PHX�WHOqIRQ�QR�HVWj�EORTXHMDW�DPE�FDS�PHQD�GH�FRQWUDVHQ\D��3,1�R�HPSUHPWD�GDFWLODU�� SÍ NO

���(O�PHX�SRUWjWLO�RUGLQDGRU�QR�HVWj�EORTXHMDW�DPE�FDS�PHQD�GH�FRQWUDVHQ\D�

���/HV�PHYHV�FRQWUDVHQ\HV�SHU�DOV�FRPSWHV�RQOLQH�VyQ�PROW�VLPSOHV�SHU�D�SRGHU�UHFRUGDU�OHV�

���1R�WLQF�XQ�PHFDQLVPH�G·DXWHQWLFDFLy�GH�GRV�IDFWRUV�SHU�D�OHV�PHYHV�FRQWUDVHQ\HV�RQOLQH�

���7LQF�WRWHV�OHV�PHYHV�FRQWUDVHQ\HV�HVFULWHV�HQ�HO�PDWHL[�SDSHU�GRFXPHQW�SHU�D�QR�REOLGDU�OHV��

���/HV�PHYHV�FRQWUDVHQ\HV�SHU�D�GLYHUVRV�FRPSWHV�RQOLQH�VyQ�OHV�PDWHL[HV�

���/HV�PHYHV�FRQWUDVHQ\HV�WDPEp�OHV�FRQHL[�XQD�DOWUD�SHUVRQD�TXH�QR�pV�HO�PHX�SDUH�R�OD�PHYD�
mare (per exemple: parella, amic/a...).

���/D�PDMRU�SDUW�GHOV�PHXV�SHUÀOV�D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�VyQ�S~EOLFV�

���8WLOLW]R�HO�PHX�QRP�FRPSOHW�DOV�SHUÀOV�GH�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�
����+H�SXEOLFDW�OD�GLUHFFLy�GH�FDVD�PHYD�HQ�DOJXQ�GHOV�PHXV�SHUÀOV�D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�

11. (OV�PHXV�SHUÀOV�GH�[DU[HV�VRFLDOV�PRVWUHQ�HO�QRP�GH�OD�PHYD�PDVFRWD�R�OD�PHYD�GDWD�GH�
QDL[HPHQW��TXH�WDPEp�XWLOLW]R�FRP�D�FRQWUDVHQ\HV�

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.  

����6RYLQW�HP�FRQQHFWR�D�SXQWV�:L�)L�JUDWXwWV�VHQVH�FRPSURYDU�TXL�HOV�RSHUD���

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
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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.

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.  

���6HPSUH�FRQÀR�HQ�OD�JHQW�DPE�OD�TXDO�HP�FRPXQLFR�SHU�,QWHUQHW�

���1R�HVWLF�VHJXU�D�GH�FRP�HV�GHQXQFLHQ�FRVHV�LQDSURSLDGHV�R�DEXVLYHV�D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�

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.

����+H�HQWUDW�HQ�HQOODoRV�TXH�KH�UHEXW�G·XQ�HVWUDQ\�SHU�FRUUHX�HOHFWUzQLF�R�PLVVDWJH�GH�[DW�
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.

3RWV�FRPSURYDU�VL�OD�WHYD�FRQWUDVHQ\D�pV�VHJXUD�DTXt���KWWSV���KRZVHFXUHLVP\SDVVZRUG�QHW�

Sabem que pot ser super difícil i molest crear i recordar diferents paraules i nombres complexos. Has pensat 
D�XWLOLW]DU�XQ�JHVWRU�GH�FRQWUDVHQ\HV"�1RUPDOPHQW�VyQ�JUDWXwWV�L�SRGHQ�HPPDJDW]HPDU�WRWV�HOV�WHXV�LQLFLV�GH�
VHVVLy�D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�GH�PDQHUD�VHJXUD��DL[t�TXH�QRPpV�KDV�GH�UHFRUGDU�XQD�~QLFD�FRQWUDVHQ\D�

TRUC��(Q�OORF�GH�IHU�VHUYLU�XQD�FRQWUDVHQ\D��LQYHQWD·W�XQD�IUDVH�FODX�FRP��´7LQF0ROWD&XUD�1OLQHµ
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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: KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�VDIHW\
 Instagram: KWWSV���KHOS�LQVWDJUDP�FRP����������������
 Snapchat: KWWSV���VXSSRUW�VQDSFKDW�FRP�HQ�86�DUWLFOH�VDIHW\�WLSV�UHVRXUFHV
 Tik Tok: KWWSV���ZZZ�WLNWRN�FRP�VDIHW\�UHVRXUFHV�RQOLQH�VDIHW\
 Youtube: KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�DERXW�SROLFLHV��FRPPXQLW\�JXLGHOLQHV
 Twitter: KWWSV���DERXW�WZLWWHU�FRP�HQBXV�VDIHW\�VDIHW\�WRROV�KWPO

No oblidis que encara que decideixis compartir informació personal, pots gestionar qui la veu des de la 
FRQÀJXUDFLy�GH�VHJXUHWDW��TRUC��5HYLVD�HO�WHX�SHUÀO� F́RP�D�WHUFHUD�SHUVRQDµ�SHU�D�YHXUH�HO�TXH�XQV�DOWUHV�
SRGHQ�YHXUH�L�DO�TXH�SRGHQ�DFFHGLU��VRUWLQW�GHO�WHX�FRPSWH�L�EXVFDQW�HO�WHX�SHUÀO�

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!

$L[z�QR�VLJQLÀFD�TXH�KDJLV�GH�FXOSDU�WH�D�WX�PDWHL[�D�VL�XQD�
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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 TRUE 2 YOU  TEST CIBERVIOLÈNCIA

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/%23community-guidelines
https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html


SUPORT
SUPORT ESTATAL 
- Fundación Anar España – Línia d’Atenció a la Infància. 
  Lloc Web: ppp'ZgZk'hk` 
  Xat: ammil3((ppp'ZgZk'hk`(\aZm&ZgZk(  
  Facebook: ammil3((ppp'_Z\^[hhd'\hf(?ng]Z\b·g:G:K(
  Email: \hfngb\Z\bhg9ZgZk'hk`�
  Telèfon: 900 202 010 
- Telèfon 016 
  Lloc Web: ammil3((obhe^g\bZ`^g^kh'b`nZe]Z]'`h['^l(  
  Email: )*/&hgebg^9flllb'^l 
  Telèfon: 016
- Persones amb discapacitat auditiva poden contactar al  
  016 a través de les següents vies:  
  Ɣ DTS +34 / 900 116 016 
  Ɣ Servei Telesor. Es requereix connexió a Internet.  
      ammil3((ppp'm^e^lhk'^l
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SUPORT EN COMUNITATS AUTÒNOMES

Ɣ�CATALUNYA

- Línia d’Atenció contra la Violència de Gènere 
  Lloc Web: ]hg^l'`^g\Zm'\Zm(\Z(Zf[bml(obhe^g\bZX���� ������
��fZl\eblmZ(k^\nklhlXZm^g\bh(m^e^_hgX2))(�
  Email: 2))2))*+)hgebg^9`^g\Zm'\Zm�
  Telèfon: 900 900 120
- Infància Respon – Línia d’Atenció a la Infància
  Lloc Web: ammil3((mk^[ZeebZ_^kllh\bZel'`^g\Zm'\Zm(\Z(� �����
��Zf[bmlXm^fZmb\l(bg_Zg\bZXbXZ]he^l\^g\bZ(ikhm^\\bhXZX�
��eZXbg_Zg\bZXbXeZ]he^l\^g\bZ(fZemkZ\mZf^gmlX� ���� ���
��]bg_ZgmlXbXZ]he^l\^gml(bg_Zg\bZXk^lihg(�
  Telèfon: 116 111
- Punts d’Informació i atenció a la Dona (PIADs) -     
  Barcelona 
  Lloc Web: ZcngmZf^gm'[Zk\^ehgZ'\Zm(]hg^l(^g(�
��bg_hkfZmbhg&Zg]&lniihkm(phf^gl&lniihkm&Zg]&��� ����
��bg_hkfZmbhg&ihbgml&ibZ] 
  Telèfon: +34 / 932564951
- Centre Jove d’Atenció a la Sexualitat (CJAS) -        
Barcelona 
  Lloc Web: ammil3((\^gmk^cho^'hk`(�
  WhatsApp: 687 74 86 40  
  Telèfon: 93 415 10 00 
  Direcció: C/La Granja 19 (Barcelona)

 Ɣ�ANDALUSIA

 - “Instituto Andaluz de la Mujer”
  Teléfono: 954 54 49 10/ 900 200 999
  Lloc Web:  
  ammi3((ppp'cngmZ]^Zg]Zen\bZ'^l(bglmbmnmh]^eZfnc^k
- “Comisión para la Investigación de Malos Tratos  
  a Mujeres “
  Telèfon: 900 100 009 
  Lloc Web: ammil3((ppp'fZehlmkZmhl'hk`( 

Ɣ�ARAGÓ

- “Instituto Aragonés de la Mujer” 
  Telèfon: 976 71 67 20 
  Lloc Web: ammi3((ppp'ZkZ`hg'^l(bZf

Ɣ�ASTÚRIES 

- “Instituto Asturiano de la Mujer “
  Telèfon: 985 96 20 10 
  Lloc Web: ammi3((bglmbmnmhZlmnkbZgh]^eZfnc^k'\hf(bZf(

Ɣ�BALEARS

- “Instituto Balear de la Mujer” 
  Telèfon: 971 17 89 89 
  Lloc Web: ammi3((b[]hgZ'\Zb['^l

Ɣ�CANÀRIES

- “Instituto Canario de Igualdad” 
  Telèfon: 922 47 40 60 
  Lloc Web: ammi3((ppp'`h[b^kgh]^\ZgZkbZl'hk`(�� �������
��b\b`nZe]Z]( 

Ɣ�CANTÀBRIA

- “Dirección General de la Mujer “
  Telèfon: 942 22 14 33/ 942 03 91 00 
  Lloc Web: ammi3((ppp'fnc^k]^\ZgmZ[kbZ'\hf( 

Ɣ�CASTELLA I LLEÓ

- “Servicio de Atención a las Víctimas Violencia de 
Género” 
  Telèfon: 983 413 188 / 983 413 953
  Lloc Web: ammil3((ppp'c\re'^l(p^[(c\re(IhkmZ]Z(^l(
��IeZgmbeeZ*))=bk^\mhkbhIhkmZ]Z(*+-1,//2+-2.1(*+0 

http://www.anar.org
https://www.anar.org/chat-anar/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%83%C2%B3nANAR/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://www.telesor.es
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/%20
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/%20
https://centrejove.org/%20
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Ɣ�CASTELLA LA MANXA

- “Instituto de la Mujer“
  Telèfon: 925 28 60 10/ 900 100 114 
  Lloc Web: ammi3((ppp'bglmbmnmhfnc^k'c\\f'^l( 

Ɣ�CEUTA

- “Centro Asesor de la Mujer”
  Telèfon: 900 700 099 
  Lloc Web:�ammil3((ppp'\^nmZ'^l(\^nmZ(obhe^g\bZ&��� ���
��̀ ^g^kh

Ɣ�EXTREMADURA

- “Instituto de la Mujer” 
  Telèfon: 924 00 74 00 
  Lloc Web:�ammil3((\bn]Z]Zgh'`h[^q'^l(p^[(bf^q(

Ɣ�GALÍCIA

- “Servicio Gallego Igualdad”
  Telèfon: 981 54 53 51  
  Lloc Web: ammi3((b`nZe]Z]^'qngmZ'^l(

Ɣ�MADRID

- “Dirección General de la Mujer” 
  Telèfon: 91 720 62 23 / 24  
  Lloc Web: ammi3((ppp'\hfngb]Z]'fZ]kb](

Ɣ�MÚRCIA

- “Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”  
  Telèfon: 968 35 86 00  
  Lloc Web: ammil3((l^kob\bhllh\bZe^l'fnk\bZ'^l(L^kob\bhl&�
��Ik^lmZ\bhg^l&Lh\bZe^l&L^\mhk&Ik^lmZ\bhg(Ik^o^g\bhg&��� �����
��r&Zm^g\bhg&]^&lbmnZ\bhg^l&]^&obhe^g\bZ&]^&`^g^kh&+.(� ����
��:m^g\bhg&Z&fnc^k^l&ob\mbfZl&]^&obhe^g\bZ&]^&`^g^kh&+//

Ɣ�MELILLA

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

Ɣ�NAVARRA

��́ ,JXDOGDG�GH�*pQHUR�\�)DPLOLDµ
  Lloc Web: ammi3((ppp'gZoZkkZ'^l

Ɣ�LA RIOJA

- “Gobierno de La Rioja” 
  Telèfon: 900 71 10 10  
  Lloc Web: ammil3((ppp'eZkbhcZ'hk`(fnc^k(^l(obhe^g\bZ&���
`^g^kh
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Ɣ�PAÍS BASC

- “Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer”
  Telèfon: 945 01 67 00  
  Lloc Web: ppp'^fZdng]^'^nldZ]b'g^m(

Ɣ�VALÈNCIA

��́ )DPLOLD�\�0XMHU��&RQVHMHULD�GH�%LHQHVWDU�6RFLDOµ
  Telèfon: 96 197 16 00  
  Lloc Web: ammi3((ppp'[lh\bZe'`oZ'^l(ihkmZe(� ��� ���
��ihkmZe8b]6=
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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? 

 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.. .

Fotos per:
© IStock
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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 

el l.

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.
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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.



Hi ha diferents 
formes d’abús i 
violència que pots 
experimentar 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 
TXH�DOJ~�HVWj�VHQW�DEXVDW�RQOLQH�R�RIÁLQH��
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 succeint. 

 TRUE 2 YOU  QUÈ SIGNIFICA SER UN ESPECTADOR/A?
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“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 
SRU�GH�ÀFDU�VH�HQ�SUREOHPHV�D�O·LQWHUYHQLU�

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

Ɣ No reconeixen que fa falta ajuda
Ɣ�No saben com ajudar
Ɣ�Por de ser abusats/es si s’enfronten a això
Ɣ�Miedo a perder su estatus social 
Ɣ�Por de perdre el seu estatus social
Ɣ�No saben què ha passat
Ɣ�Creuen que si li diuen a un adult empitjorarà 

Els i les defensores intervenen perquè: 

Ɣ Són amics o amigues de la víctima
Ɣ�Estan compromesos/es a nivell moral i tracten als 
altres amb respecte
Ɣ�Tenen empatia per la víctima
Ɣ�Creuen fermament que l’abús o la violència està 
malament
Ɣ�Saben el seriós i perillós que és el comportament 
de l’agressor
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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 .  E l s  d e m a n a r i a  q u e 
esborressin totes les fotos i 
els diria que parlessin amb 
el Jordi perquè això és un 
compor tament abus iu 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
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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 
VLJQLÀFD�GRQDU�VXSRUW�D�O·DE~V��$FWXD�
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.” 

(Q�T�HVWLRQDU�KR�IHP�TXH�HOV�DOWUHV�UHÁH[LRQLQ�VREUH�HO�VHX�FRPSRUWDPHQW��
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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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.

Ɣ Considera la possibilitat de preguntar-li si necessita 
ajuda, inicia una conversa amb ella.
Ɣ�No te’n vagis. En quedar-te present com a testimoni, 
és menys probable que el potencial agressor actuï.
Ɣ�Si coneixes al potencial agressor, demana-li que la 
deixi en pau.
Ɣ�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?

Ɣ�1R�W·LQYROXFULV�HQ�FDS�IRUPD�G·DVVHWMDPHQW�VH[XDO��FRP�WLUDU�ÁRUHWHV�
a les noies pel carrer, tocar-les quan no ho volen o comportar-te 

inapropiadament. 

Ɣ�No ignoris a una persona si diu que no o que sembla que es mostra 

desinteressada o resistent d’alguna manera.

Ɣ�Quan el teu millor amic expliqui un acudit sexista sobre abús de noies 
d’alguna manera, digues-li que no et resulta graciós.
Ɣ�Si un amic o company de classe està abusant d’una altra persona, 

defensa-la i no miris cap a un altre costat. 

Ɣ�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? 

 TRUE 2 YOU  QUÈ FER?
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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.

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

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

Ɣ�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.

  

 TRUE 2 YOU  COM AJUDAR UN AMIC/A
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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:

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

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

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

Ɣ�No acceptis cap excusa o justificació per part seva.

Ɣ�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.

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

Ɣ�Digues-li que et preocupa.

Ɣ�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¥JCN�TěKĚKěYCě�K�MOĚěS�S¥JCN�CFCPěCě�PGR�CęTSěCR�SG�CĚ�EONěGWě�GSPGEpĂE�K�CĚ�IRTP�F¥GFCě�K��PGR�zĚěKM��GĚ�
nostre increíble equip n’ha desenvolupat molts!
 
Ɣ Quiz: És amor o control? – Love: The good the bad and the ugly: http://lovegoodbadugly.com/quiz-is-it-love-or-
control/

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

Ɣ�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’ 

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

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

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

Ɣ�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/ 

Ɣ�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. 

Ɣ�/·DPRU�pV�ÀFDU�OtPLWV��:KDW�DUH�P\�%RXQGDULHV"�²�/RYH�LV�5HVSHFW�²�1DWLRQDO�'RPHVWLF�9LROHQFH�+RWOLQH��KWWSV���
www.loveisrespect.org/content/what-are-my-boundaries/ 

Ɣ�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 

Ɣ�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 

Ɣ�&RHUFLy�VH[XDO��2IÀFH�RQ�:RPHQ·V�+HDOWK�²�6H[XDO�&RHUFLRQ��KWWSV���ZZZ�ZRPHQVKHDOWK�JRY�UHODWLRQVKLSV�DQG�
VDIHW\�RWKHU�W\SHV�VH[XDO�FRHUFLRQ��¶�/LVWHQWR\RXUVHOÀH��7KH�3DUW\·�KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y B*�E�\=DSN,�

Ɣ�Roda de l’equitat: https://www.icfs.org/teen-dating/healthy-relationships/teen-equality-wheel-2/; https://www.
WKHGXOXWKPRGHO�RUJ�"V WHHQ�HTXDOLW\�

Ɣ�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



Ɣ�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. 

Ɣ�Què és l’amor propi, món interior i món exterior, observa’t a tu mateix/a, tot inspirat per ‘Tune-in, make the 
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