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Obrim portes al rotllo

!
Algunes adreces que poden ser d’interès:
http://www.transsexualitat.org/Pnuke/index.php  

http://www.exdones.blogspot.com 
http://www.fagc.org/news.php
http://www.stp2012.info/old
http://www.colectiugai.org
 http://candela.pimienta.org
http://www.caladona.org
http://www.lambda.cat

 http://www.cogailes.org
 http://www.sinver.org

http://donamesdona.terrassa.net

SALUT, FEMINISME I  
ALLIBErameNT

I si vols més: genere@casaldejoves.org
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Des de fa gairebé dos anys, Casals de Joves de Catalunya hem 
iniciat un programa basat en el treball de la desigualtat de gènere 

als Casals. Aquest programa ens ha permès fer formació als 
Casals, obrir un grup de debat com Degenerades o analitzar els 

tics sexistes que pugui tenir la federació.

Aquesta vegada, però, hem pensat en abordar el tema de 
manera visual i provocativa. Volem anar més enllà de l’anàlisi 
del patriarcat per a passar a l’acció. Volem provocar alguna 

reacció. Volem fer visible el problema i volem que d’altres també 
el visualitzin. Partint d’una reflexió teòrica i de fons, amb la 
qual concloem que les desigualtats generades en un món sexista 
també entren per la porta de casa nostra i per la porta del Casal, 
presentem un recurs per a fer visible aquesta realitat, però amb 

un missatge positiu. No només volem tancar les portes 
al sexisme, sinó que 

OBRIM LES PORTES AL ROTLLO!

Per quE una campanya  
antisexista als Casals

“Obrim les portes al rotllo” pretén obrir un debat en el sí de les 
entitats: Som una entitat inclusiva? Garantim l’accés a tothom? 
Tothom que vulgui pot participar-hi? Fem servir un llenguatge 

homòfob? Actuem com si tothom fos heterosexual? Són els Casals de 
Joves espais molt masculinitzats? M’hi sento representada com a jove 

lesbiana? I com a jove gai? I com a jove transsexual? 
I com a dona? Etc..

Treballem per a que els Casals de Joves siguin espais alliberats 
de violència de gènere, sigui com sigui que aquesta s’expressi: 

envers les dones, envers les lesbianes, envers els gais o 
envers les persones inter o transsexuals.

Enxarxem-nos amb activistes per l’alliberament LGTBIQ i 
feministes i reconeguem-nos en les seves lluites per a 
avançar cap a una societat més justa i igualitària!

 # Visibilitzar el fet LGTBIQ als Casals de Joves federats i combatre, 
per tant, la discriminació que cau sobre aquest col·lectiu.

 # Mostrar el nostre compromís envers les lluites contra la desigualtat, 
per a avançar en la millora i transformació de les realitats on vivim.

QuE pretenem


