
 

 

 

MANIFEST PER UNES FESTES LLIURES DE SEXISME I LGBTIFÒBIA  

AL PALLARS SOBIRÀ 

Des del  (nom ajuntament/comissió de festes/entitat)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

MANIFESTEM QUE 

L’oci nocturn i en especial les festes i festes majors -com qualsevol espai/entorn públic- han de 

permetre que totes les persones puguin gaudir sentint-se segures i lliures. Entenem que les festes 

han de ser un espai lliure de sexisme, en què cada persona posa els seus límits i aquests s’han de 

respectar.  

 

A les festes, gaudirem, ballarem, parlarem i farem el que ens vingui de gust i amb qui ens vingui de 

gust, des de l’empatia i el respecte. No permetrem la violència sexual i l’evitarem cuidant-nos entre 

totes i tots. Sabem que no és una tasca senzilla i que hi ha molta feina a fer, per això cal unir 

esforços per sensibilitzar sobre la seva importància i la necessitat d’una lluita comuna, des de les 

administracions públiques, des de l’àmbit privat, des dels col·lectius feministes, interpel·lant tant 

dones com homes, persones joves i grans.  

 

Una agressió sexual és tot acte sexual o temptativa de consumar-lo i els comentaris o insinuacions 

sexuals, no desitjats. I la LGBTIfòbia és qualsevol comportament d’aversió o discriminació contra 

les persones amb una orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere no normativa.  

 

Als espais d’oci, quan es produeixen agressions o assetjaments masclistes, sovint s’emparen en la 

desinhibició, l’alcohol i altres drogues, i l’alegria de la festa, i poden passar desapercebudes, ser 

minimitzades i silenciades. Cal recordar que les bromes masclistes, la gelosia, els insults, les 

humiliacions, els tocaments, l’assetjament i el control són formes d’agressió sexista i LGBTIfòbica. 

 

Creiem fermament que la resposta davant una agressió durant les festes, ha de ser responsabilitat 

col·lectiva i no pas individual; que és tasca de totes les persones que participen a la festa prendre 

el compromís envers la no tolerància.  

 

Cal rebutjar i condemnar qualsevol tipus d’agressió per motiu de gènere, orientació sexual o 

expressió de gènere i articular una resposta que sigui conjunta i contundent.  

 

Per això hem impulsat la campanya “Només Sí és Sí. Respecta’m”. 

Gaudim de les festes lliures de violències sexistes i LGBTIfòbia! 

Respecta’m, respecta’t, respectem-nos i fem del Pallars Sobirà una comarca cada dia més 

igualitària i lliure de violències. 

 

NOMÉS SÍ ÉS SÍ. Respecta’m! 


