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Continguts de l’agenda: 
• la construcció de l’amor romàntic 

• els mites de l’amor, els zels 

• els mecanismes de control per mòbil

• els bons tractes 

• noves masculinitats 

•	definicions	com	sexpreadins,	sexting,	etc.		



2020

l’amour
vertader

Si vols algú que et complete…

Sempre???
Sempre que estiguem a l’institut? 
Sempre que done likes als meus posts? 
Per a sempre fa referència al temps i al 
llarg del temps les coses canvien... 

Sempre que estiga amb tu és diferent a 
per a sempre... 

Em completarà???

ESTA 
ERES 
tu

Talla’t per la meitat

Tira una part

Enganxa’t a la meitat de 
l’altra taronja

Si vols algú que t’acompanye…

Tira una part

l’altra taronja

ESTA ÉS 
LA TEUA 
parella

Posa’t al costat de l’altra 
taronja

Coneix l’altra taronja

Mostra’t tal com eres... 
si t’estima t’acompanyarà

Coneix l’altra taronjaConeix l’altra taronja

COMPLETAR [kompletáɾ] 
(completa [kompléta])
1. v. tr. Afegir (a una cosa) 
allò que li falta perquè quede 
completa. 

ACOMPANYAR [akompaɲáɾ]
1. v. tr. Ajuntar-se (a algú) per 
a fer-li companyia.

  Vídeo|AMOR, RAYADAS Y LÍMITES | Psico Woman

 
   
http://lapsicowoman.blogspot.com/

l’amour
vertader

Cada mes es dediquen dos fulls a un tema en concret, 
tractat	amb	imatges	divertides	i	atraients.



Cada mes es dediquen dos fulls a un tema en concret, 
tractat	amb	imatges	divertides	i	atraients.

EQUIAMOR*

M’agrada llegir
El meu millor amic és Biel

Em fa por que no m’estimen
desitge complir 18 anys per anar-me’n a 

viure sola
Sóc jugadora de bàsquet

M’encanta jugar a la play
Passar temps amb els meus germans

Sent claustrofòbia
M’agradaria viure al Japó

Reflexione molt sobre la vida

Esta és Aina

Este és Robert

I esta és la seua relació

Van al cinema
Eixen a córrer

Mengen pizza mentre 
miren sèries

Tenen relacions 
AFECTIVOSEXUALS   

Parteixen d’una situació d’igualtat.

Es mostren com són: parlen de les 
seues pors i inseguretats, del que els 
agrada i dels seus desitjos.

Respecten el seu espai per a fer coses 
amb altres persones o a soles. 
Parlen de quines coses volen compartir 
i quines no.

Deixen clars els seus límits: quines 
coses no els agraden, quines no farien 
mai, què els provoca malestar, etc.

Es cuiden i es tracten amb generositat.

Aina i Robert tenen una relació 
d’EQUIAMOR perquè:

..eixa nova forma estranya per descobrir que compatibilitza la cura mútua amb 
l’autonomia, que diferencia entre compartir-se i entregar-se i que se sosté en la 
igualtat de drets, desitjos i oportunitats dins també dels espais íntims.

Pescador, 2011

Estimar i desitjar l’altra persona no és suficient perquè una 
relació de parella siga igualitària. Cal buscar l’equilibri entre  
estimar, sentir-se estimada i ser lliure.

EQUIAMOR

Estimar-se és respectar-se a una mateixa i compartir amb la resta, però sense 
deixar de ser tu.

Faig skate
sóc bisexual

i molt tímid

tinc moltes 
amistats
i m’encanta anar 
a la muntanya

La meua prioritat 
és ser escriptora

M’encanta la relació 
que té la meua parella 

amb la seua ex

forme part de 
l’assemblea de joves 
del meu poble
M’agrada llegir

M’agrada la 
informàtica

Sóc feminista

Vull ser 
dissenyador 
gràfic

M’agrada molt 
la festa

Voldria ser DJ 
i viatjar per tot
el món

carles

just

vicent

mara

quim

miquel rosa

sònia



Més	de	50	cites	d’autores	i	autors	feministes.

2019

30 de setembre

dilluns

1 d’octubre

dimarts

2 d’octubre

dimecres

NOVEMBRE
 dl dt dc dj dv ds dg

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 

OCTUBRE
 dl dt dc dj dv ds dg

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31 

L’amor i el respecte a si mateix/a ajuda a estimar i 
respectar els altres. La persona que no s’estima té 
dificultats per a acceptar ser estimada gratuïtament; 
quan és estimada no s’ho creu i d’un moment a un altre 
espera ser abandonada, ja que no es considera a  
si mateixa com a valuosa. Fina Sanz

...l’amor és històric, és a dir, està condicionat  
per les èpoques i per les cultures; està 
especialitzat per gènere, la qual cosa vol dir  
que té normes i mandats diferents per a les dones  
i per als homes i, a més, va de la mà del poder.

Nuria Varela (Cansadas)

dissabte

3 d’octubre

dijous

d’octubre

diumenge
d’octubre

65

4 d’octubre

divendres

Ens passem tota la vida esperant que 
algú vinga i ens complete. No existeixen 
les mitges taronges, som pomes, 
plàtans o peres senceres.

Carmen Ruiz Repullo

algú vinga i ens complete. No existeixen 

Carmen Ruiz Repullo

Tant el teu cos com la forma COM el 
comparteixes amb la resta ha de ser 
una decisió completament pròpia.

 Lena Dunham



dissabte
diumenge

de juny

de juny21
20

19 de juny

divendres

18 de juny

dijous

ESTIU

VíDEO :: Relacions lliures i respectuoses

Dia Mundial per l’Educació No Sexista

Conté prop de 30 enllaços QR que direccionen vídeos, 
materials	i	definicions	que	reforcen	els	continguts.	

64

La primera vegada

I així va començar tot, les eixides a fer una volta, al cine, 
el primer bes, el primer regal, la primera vegada que em 
va dir princesa i també la primera prohibició: “Si estàs 
amb mi no pots parlar amb el teu ex”. Jo no ho entenia 
molt, la veritat, però vaig pensar que seria una qüestió 
de zels. Al cap i a la fi si sentia un poc de zels significava 
que em volia. Al principi em volia, això era cert, perquè 
em telefonava molt, sempre preguntant-me com estava, 
venia a arreplegar-me a l’Institut, m’acompanyava 
a casa, sempre estava pendent de mi, escoltant-me, 
aconsellant-me, dient-me el que li pareixien les coses 
que em passaven, les persones que em rodejaven, érem 
ànimes bessones.

En una relació de violència de gènere els inicis poden semblar 
meravellosos, però també hi ha senyals que són  
indicadors del perill, saps quins són?
Si tens dificultats per a detectar-los...

VÍDEO | PEPA I PEPE | ESCALA CÍCLICA 
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ADOLESCENTS

Si has aplegat a eixa història i no saps com parar-ho parla amb algú de confiança i 
demaneu ajuda al 016 o al Centre Dona 24 h de Castelló 900.58.08.88.

Si el primer dia et diuen que et tractaran així,  
tu eixiries amb eixa persona?...
Aleshores, per què Anna va començar la relació?... 
L’inici de la història:



Edició	mínima	de	250	unitats.

Sol·licitar pressupost
[663 093 699 | lanaturadora@lanaturadora.com]

Característiques:
• Producció Km 0,	impreses	al	País	Valencià.

• Agenda sostenible, paper lliure de clor i 
procedent	de	boscos	sostenibles.

•	210	x	150	cm.

•	140	pàgines	a	color.	

• Portada personalitzada 4+4 contracolada a 350 
gr.	+	350	gr.	plastificada	mate		1	cara.

•	Espiral	contínua.

• Idioma: castellà o valencià

Continguts redactats per autores feministes i 
formades en prevenció en violència de gènere:

Teresa de la Cruz Jordà 
Biòloga,	Màster	Sexologia	y	Gènere,	2019.

Carme Ivars Ronda 
Sociòloga, Màster Estudis de Gènere, Itinerari 
Intervenció	en	Processos	Educatius.

www.lanaturadora.com
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