
Amb el suport:

Amb la col-laboració:

(AMB O SENSE DROGUES)



Informació i opinió relacionada amb el consum de drogues i relacions afectives.
Traca és un projecte mancomunat entre els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, 
Olivella i el Consell Comarcal del Garraf.

També han participat en aquesta història: Paula Alcaide, Gemma Altell,  Jéssica 
Amate, Sílvia Basas,  Núria Calzada, Helena Galé, Núria Puentes, Judit Ramos, 
Xavier Raventós,  Karen Romero, Olga Sans, Txell Sastre, Alba Saumell.

Text i promoció: TRACA (Lluís Cucurull)
Il·lustracions i disseny: www.julianlorenzo.com

Si un cop llegit el fullet vols compartir 
alguna experiència o t’has quedat amb 
ganes de seguir, contacta amb nosaltres:

TRACA – Servei d’informació i opinió 
sobre el consum de drogues.

www.tracagarraf.cat
679869772
traca@ccgarraf.cat

Si no està en bones mans o ja l’has llegit 
pots passar-lo a algú a qui li pugui
interessar.



 No  penalitza mai  les dones pel fet de ser-ho.
 
 No dóna valor a allò masculí per sobre d’allò femení. Mai un gènere està  
 per damunt de l’altre.
 
 Respecta totes les persones.
 
 Valora les persones per les seves qualitats.
 
 Accepta que cada persona triï què i com vol ser.
 
 No divideix el món en homes i en dones.

UNEIX ELS PUNTS 
PER OBTENIR LA IMATGE

Les ulleres liles conviden 
a mirar la vida des de la 
perspectiva de gènere.

SOBRE EL 
GÈNERE AIXÒ VOL DIR:
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SEGONS 
EL MODEL 
TRADICIONAL
NORMATIU:

NAIXEM
(sexe)

SOM
(identitat de gènere)

ENS VEUEN
(expressió de gènere)

ENS AGRADEN
(orientació sexual)

MODEL TRADICIONAL 
NORMATIU

(heteronormatiu)

AQUEST SISTEMA 
DEIXA FORA

MASCLE - FEMELLA INTERSEXUALS

TRANSSEXUALS,
TRANSGÈNERE

DONES MASCULINITZADES, 
HOMES EFEMINATS

LESBIANES, GAIS, 
BISEXUALS I ASEXUALS

HOME - DONA

MASCULÍ - FEMENÍ

LES DONES – ELS HOMES

La mirada amb ulleres liles no penalitza ni les persones que  surten del model tradicional normatiu, ni les dones.

Una AGRESSIÓ SEXISTA és una agressió física o psicològica (comentaris 
ofensius, abusos verbals, insults, floretes...) exercida sobre una persona per 
motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic en relació als estàndards 
heteronormatius i estètics.

EL FEMINISME TREBALLA PER 
ACONSEGUIR LA IGUALTAT 

ENTRE DONES I HOMES, MAI 
PER FER QUE UN HOME  SE 

SENTI INFERIOR O 
DISCRIMINAT, COM SÍ HO HAN 

SENTIT MOLTES DONES.
 

ÉS IMPORTANT QUE TOTES 
LES PERSONES INTEGREM 

UNA ACTITUD FEMINISTA PER 
EVITAR DISCRIMINACIONS I 

AGRESSIONS.



A VEGADES LES PERSONES SOM:

Els estereotips de gènere classifiquen i condicionen les persones i llavors és 
més difícil escollir en llibertat.

SENSIBLES / POC SENSIBLES
IMPULSIVES / PLANIFICADORES
DOMINANTS / CONFORMISTES

DURES / TENDRES
SENTIMENTALS / RACIONALS
“PASSOTES” / PREOCUPADES

CUIDADORES / ES DEIXEN CUIDAR
COMPETITIVES / COOPERATIVES

Tant se val si som dones o homes...tot i que els mandats de gènere
( allò que sempre s’ha estipulat que és d’homes o de dones)

produeixen danys a les persones, ens encotillen.      .



El LLENGUATGE SEXISTA tendeix a excloure, invisibilitzar o menystenir les dones en la vida.

El LLENGUATGE SEXISTA desvalora el que són i fan les dones com a resultat d’una ideologia basada en la 

superioritat masculina sobre les dones ( androcentrisme).

AIXÒ ÉS UN CONYÀSAIXÒ ÉS COLLONUT

ÉS UNA PUTA     PUTO AMO

DONA PÚBLICAHOME PÚBLIC

ESTÀ COM UNA VACAFORT COM UN TORO

ZORRAZORRO

QUAN HO 
EXPLIQUI, 
FLIPARAN!

 
QUE NO HO 
EXPLIQUI!

 



 
 

SOBRE
VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

AGRESSIÓ

 és aquella que reben les dones 
pel fet de ser dones. És una 
agressió física o psicològica 
(comentaris ofensius, abusos 
verbals, assetjaments, insults, 
floretes...)

VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE TROBA 10 PARAULES 

RELACIONADES 
AMB LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE:

és quan una dona se sent agredida. 
Cadascuna té els seus límits, que 
són variables en funció de les 
vivències personals. 
No mola qüestionar els límits de les 
altres.



Assetjar o controlar la teva parella utilitzant el mòbil.

 Espiar el mòbil de la teva parella.

 Censurar fotos que la teva parella publica i comparteix a les xarxes socials.

 Controlar el que fa la teva parella a les xarxes socials.

 Exigir a la teva parella que mostri on està amb la seva ubicació.

 Obligar la teva parella  que t'enviï fotos íntimes.

 Obligar la teva parella que et mostri una conversa amb una altra persona.

 Enfadar-se per no tenir sempre una resposta immediata online.

Per què li has posat un like ? 

No pengis aquesta foto...
potser és un pèl descarada, oi? 
Així només et vull veure jo, 
ets la meva parella!

Si m'estimessis de veritat...
no et caldria afegir tants 
tios a les xarxes.

Has afegit un  noi als 
teus amics...Qui és?



NO ES TRACTA D’UN MALENTÈS...NO HI HA CONSENTIMENT!
Les relacions han de ser CONSENTIDES per les dues parts (o més, si participen més de dues persones). Consentides 
durant tota l’estona que durin. Si et sents agredida és una agressió. No és negociable.

Res justifica una agressió... ni les drogues, ni la forma de vestir, ni de parlar o comportar-se, ni que accepti una invitació, ni 
que vagi pet, ni que balli sola o amb amigues, ni que vagi maquillada, ni que et somrigui, ni...

SI NO FEM RES AL PRESENCIAR UNA AGRESSIÓ SOM CÓMPLICES!!! 
  La presència i el suport de les amigues i dels amics frenen al bavós.
  Preguntar a la persona com està pot ajudar-la.
  Parlar amb la gent de la barra o l’organització de la festa perquè intervinguin.
  Demanar ajuda a les persones de seguretat.
  Buscar suport en altres persones de la festa.

                                                 L’OBJECTIU ÉS ACONSEGUIR ESPAIS D’OCI LLIURES D’AGRESSIONS MASCLISTES.
 

Puc canviar d’opinió en qualsevol moment.
Puc dir sí a algunes coses i a altres puc dir no.

ALGUNES IDEES:

SER “PLASTA” O BAVÓS NO ÉS LLIGAR, ÉS ASSETJAR.
NO SEMPRE ÉS NO. EL SILENCI ... SEMPRE ÉS NO. 
PREFEREIXO ESTAR SOLA... ÉS NO. PASSO DE TU... ÉS NO. 



ALGUNA PUBLICITAT
ACORRALAMENTS
TOCAMENTS NO DESITJATS
INSISTÈNCIA
INSULTS
CRITS
AMENACES
AGRESSIÓ FÍSICA
VIOLACIÓ
ASSASSINAT MASCLISTA, ETC.

VIOLÈNCIA ÉS: No és la meva obligació tenir sexe 
amb tu perquè tu ho estiguis 
esperant. Només sí és sí.
Exigiré respecte i comunicació fins 
i tot als  meus companys sexuals 
ocasionals.



 
 

SOBRE
 
 

SOBRE
AFECTIVITAT...

MOTS ENCREUATS:
 
L’AMOR ROMÀNTIC ES POT DEFINIR 
AMB ALGUNES DE LES PARAULES SEGÜENTS
 

HORITZONTALS
1-VOLER SABER-HO TOT I EN TOT MOMENT
2-DEIXAR DE FER EL QUE TU VOLS PER FER EL QUE VOL L’ALTRE
3-QUE SENT ATRACCIÓ SEXUAL ENVERS ELS INDIVIDUS DE L’ALTRE 
SEXE
4-APARELLAT AMB UNA SOLA PERSONA

VERTICALS
1-PARELLA IDEAL, L’ALTRA MEITAT DE TU MATEIXA 
2-DESCONFIANÇA VERS LA TEVA  PARELLA QUE INDICA POSSESSIÓ 
3-QUE RESPON A LA IDEA QUE TENIM DEL PERFECTE
4-DANY EMOCIONAL O FÍSIC EN UNA RELACIÓ

1

1

2

2

3

3

4

4

La idea tradicional d’amor romàntic (dona-home, per sempre...) 
pot deixar fora algunes opcions d’estimar i de relacionar-nos.

SOLA M’ESPAVILO I EN TOT CAS 
ESCULLO COMPROMETRE’M

HO DECIDEIXO JO

HO PARLEM

TOLERANTS

MOLT ENAMORATS I EL QUE DURI

...O NO, ACCEPTEM-HO

LLEIALS A ALLÒ PACTAT

COMPANYES DE VIDA

MITJA TARONJA

MONÒGAMS

APARELLADÍSSIMS

GELOSOS

MOLT ENAMORATS 
I PER SEMPRE

EL NOSTRE AMOR 
HO POT TOT

PASSIÓ ETERNA

FIDELS



INTERSEXUALS

LESBIANES

GAIS

TRANSSEXUALS

BISEXUALS
EN UNA ETAPA DE LA VIDA 

(ADOLESCÈNCIA) EN LA QUE ELS I 

LES JOVES HETEROSEXUALS 
APRENEN A SOCIALITZAR-SE,

 MOLTS  GAIS, LESBIANES, 

TRANSSEXUALS, BISEXUALS O 

INTERSEXUALS HAN D’APRENDRE A 
AMAGAR-SE.

TOTES LES PERSONES TENEN DRET A ESTIMAR COM, 
A QUI I QUAN VULGUIN... PERÒ NO SEMPRE ÉS FÀCIL.

HOMOFÒBIA: Rebuig i discriminació a les persones homosexuals.

LESBOFÒBIA: Rebuig i discriminació a les persones lesbianes.

TRANSFÒBIA: Actituds i sentiments negatius envers la transsexualitat i les persones 

transsexuals.

HOMOFÒBIA / LESBOFÒBIA / TRANSFÒBIA INTERIORITZADA: Sentiments negatius 

cap a la pròpia orientació sexual, causada per les normes socials i l’entorn en el que viu 

la persona, donat que la societat ho valora de manera inferior a la heterosexualitat.



Les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals o intersexuals sovint pateixen actituds 

despectives i creixen havent de reprimir el que senten donat que la seva afectivitat les pot 

posar en perill o les pot situar en un escenari de possibles complicacions...Quina injustícia, oi?

T’AGRADARIA HAVER-TE DE SENTIR AIXÍ?

ESTIGMATITZADA

REBUTJAT
INSULTADA

MARGINAT
AMB L’AUTOESTIMA BAIXA RIDICULITZADA

TRAUMATITZAT
AMB POR

AVERGONYIDA

És una opció personal més, i si no t’agrada qui té el problema ets tu, i potser ets tu qui  

hauria de rebre suport per esbrinar quins són els motius que et generen aquests sentiments.

L’homosexualitat, 
el lesbianisme, 
la bisexualitat 
o la transsexualitat... 

 Una malaltia
 Un estil de vida
 Una moda
 Una carència
 Una transgressió
 Una decisió personal temporal

NO són:



TROBA LES 7 
DIFERÈNCIES PER 
ACABAR LA FESTA 
D’UNA MANERA O 
D’UNA ALTRA.

 
 
 
 

SOBRE 
DROGUES
I SEXE...

ÉS L’AMO 
DE LA PISTA
ÉS L’AMO 
DE LA PISTA

MIRA LA 
BORRATXA! 
MIRA LA 
BORRATXA! 



A TENIR EN COMPTEA TENIR EN COMPTE
A vegades les invitacions tenen una doble intenció, acceptar una 
invitació no vol dir que estiguis obligada a fer res amb aquella persona. 
Comentar-ho d’entrada situa a l’altre al seu lloc.

Qualsevol persona que consumeixi drogues, independentment del seu 
sexe i de la seva identitat de gènere, mereix el mateix tracte i el mateix 
respecte.

Una bona idea si decideixes consumir drogues és informar-te tant dels 
efectes positius com dels negatius. 

Els efectes de les drogues sobre el nostre cos depenen de: Què es 
consumeix: la substància. Qui ho consumeix: persona, sexe, edat, estat 
d’ànim... El lloc on es consumeix: de festa, al parc, a casa...

Si et passes consumint pots perdre el control i ser menys crític a l’hora 
de prendre decisions. En algunes persones consumir en baixes 
quantitats pot donar peu a tenir conductes de risc com no utilitzar 
preservatiu, practicar la “marxa enrere”, conducció imprudent, ...

Si no tenim condons hi ha moltes altres coses a fer per gaudir de la 
nostra sexualitat. 

El sexe sense protecció pot donar lloc a malalties de transmissió sexual 
o embarassos no desitjats. S’aconsella prendre la píndola de l’endemà si 
s’ha tingut algun accident o descuit (gratuïta en CAPs i hospitals, i amb 
cost econòmic en farmàcies). 



Algunes dones durant la regla estem més sensibles i emotives, altres 
prenem analgèsics pel dolor, altres la regla no ens afecta per a res. És 
normal que les drogues ens afectin de manera diferent durant aquests 
dies.

És important deixar passar unes dues hores entre prendre la píndola 
anticonceptiva i la presa de qualsevol droga que pugui produir vòmits 
(alcohol, MDMA, bolets...). Sempre es pot utilitzar un preservatiu.

El consum de drogues durant l’embaràs està contraindicat i únicament 
es poden utilitzar aquells fàrmacs que el metge recomani.

Conduir sota els efectes de les drogues ( i no només alcohol) a més 
d’arriscat està sancionat. 

EN QUANTITATS BAIXES I DE MANERA PUNTUAL POT:

EN QUANTITATS ALTES POT:

SI PER LLIGAR, TENIR RELACIONS, GAUDIR I PASSAR-HO BÉ HO COMBINES 
SOVINT AMB ALCOHOL... QUAN NO EN TINGUIS, QUÈ FARÀS?

Reduir la sensació d’ansietat.

Fer perdre la vergonya.

Fer-nos menys crítics en les decisions que prenem.

Donar la sensació d’augment del desig.

Retardar l’orgasme per la reducció de la sensibilitat.

Disminuir el desig.

Fer-nos comportar  com a “babosos”.

No aparèixer l’excitació: disminució de l’erecció i del flux vaginal.

Retardar l’orgasme o no “arribar”.

 
 
 
 

 ALCOHOL

  http://tra
cagarraf.cat/info/

+INFO



 MDMA CÀNNABIS
Augmentar la sensibilitat.

Donar més sensació de “relax”.

Fer que relativitzem a l’hora de prendre decisions.

 
 
 
 

Provocar somnolència.

Alterar els nervis.

Produir mareig. 

Causar poca destresa.

EN QUANTITATS BAIXES  POT:

EN QUANTITATS ALTES POT:

Sovint el cànnabis es fuma barrejat amb tabac, que pot produir 
problemes d’erecció i de fertilitat.

Fumar i prendre la píndola anticonceptiva augmenta els riscos de patir 
malalties cardiovasculars.

SI PER LLIGAR, TENIR RELACIONS, GAUDIR I PASSAR-HO BÉ HO
PETES AMB CÀNNABIS... QUAN NO EN TINGUIS, QUÈ FARÀS?

Droga estimulant del 

Sistema Nerviós Central 

amb un cert efecte a 

nivell emocional

(bon rotllo, amiguisme, 

proximitat, abraçades...)

En quantitats altes i consums continuats hi ha un desinterès per les relacions 

afectives-sexuals.

Els efectes poden variar en funció de la puresa i quantitat de la MDMA. 

L´única manera de saber-ho és analitzant-la.

Augmentar el desig.

Prolongar l’excitació.

Reduir l’erecció.

Disminuir el flux vaginal.

Fer més intens l’orgasme. 

EN QUANTITATS BAIXES I CONSUMS OCASIONALS POT:

EN QUANTITATS ALTES I CONSUMS OCASIONALS POT:
Reduir el desig.

Disminuir l’erecció.

Baixar l’excitació. 

  http://tra
cagarraf.cat/info/

+INFO



NO SIGNIFICA QUE VULGUI RES AMB TU

GRÀCIES!!!!

De FestaMaquillada

Divertidasola
bevent

Rient Pensativa
ballant

Que estigui  COCAÏNA
Droga estimulant del 

Sistema Nerviós Central 

d’acció ràpida i duració breu

Incrementar el desig.

Fer que l’excitació ajudi a mantenir les ereccions.

Retardar i intensificar l’orgasme. 

Reduir de manera important el desig.

Provocar una erecció dolorosa.

Dificultar l’arribada de l’orgasme.

En dosis altes i consums continuats sol aparèixer un desinterès per les 
relacions afectives-sexuals.

La cocaïna és una droga que fàcilment pot produir dependència. Sovint és 
complicat adornar-se quan un s’hi està aficionant massa.

En dosis altes i consums continuats sol aparèixer un desinterès per les 
relacions afectives-sexuals.

La cocaïna és una droga que fàcilment pot produir dependència. Sovint és 
complicat adornar-se quan un s’hi està aficionant massa.

EN QUANTITATS BAIXES I CONSUMS OCASIONALS POT:

EN QUANTITATS ALTES I CONSUMS OCASIONALS POT:


