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Bona nit a tothom, 

Ens agradaria presentar-nos: Som l'Espai Lila. Un grup de noies que ens reunim al Casal de 

Joves per tractar i aprendre sobre temes que englobin el paper de la dona i l’home en la societat 

actual i que donin peu al debat. Som un grup que està obert a noves incorporacions i no només de 

diferents gènere sinó també a gent de diferents edats, amb diferents realitats i que pugui aportar 

diversos punts de vista. De cara l’any que ve esteu convidades a venir a conèixer l'Espai. Tenim 

plantejat realitzar sessions mixtes i no mixtes (només per noies) per treballar diferents temàtiques.  

Hem cregut molt necessari llegir avui aquest manifest perquè per desgràcia, any rere any no paren 

de donar-se a conèixer agressions sexuals en diferents contextos, ja sigui el quotidià ( baralles 

domèstiques, agressions psicològiques i físiques) com el que es dóna quan es surt de festa. 

Personalment estem cansades de tenir por, no volem anar per un carreró patint per si algú que ens 

hem trobat per casualitat i que potser s’ha pres unes cerveses de més o simplement perquè li 

vingui de gust, ens hagi de piropejar, seguir o agredir sexualment. Estem cansades dels comentaris 

que deixen anar a vegades els nostres familiars o de la gent del nostre entorn quan sortim de festa: 

-Però qui surt amb vosaltres aquesta nit? Ve algun noi?. I tu li contestes: No no ve cap noi. Anem 

només noies. I la típica contestació que fan de: “Doncs vigileu eh”. Què és el que hem de vigilar? 

No volem haver de vigilar, volem anar tranquiles pel carrer i sense aquest neguit del que ens pot 

passar si no anem totes juntes com un ramat d’ovelles protegint-se del llop. No volem sentir-nos 

ovelles ni volem que els homes siguin els llops!   

Volem ser respectades anem begudes o no  

Volem no tenir por quan tornem  soles de nit a casa 

Volem que no ens jutjin per vestir com ens vingui de gust. I què si ens volem posar una mini 
faldilla?. No ens la posem per provocar a ningú ens la posem perquè volem i ja està. 
 
Aquesta nit alcem la nostra veu per a una festa major on les dones puguem gaudir en llibertat. Igual 

que els homes. 

 
 
Per això, el lema d'aquest any és: “NOMÉS VAL SI ET DIC SI!” 

Un SÍ lliure decidit i entusiasmat perquè un: si però no o, un si perquè has insistit molt no és un si 

vàlid. Recordeu que ens han educat en una societat masclista i totes plegades ens hem de 

reprogramar i autoreeducar-nos: per un banda, les dones en fer sentir la nostra veu i deixar clars els 

nostres desitjos i els homes acceptant aquestes decisions. 

 

I tu com pots ajudar a fes més segura aquesta festa? Si veus algú que sembla que no s’ho està 

passant bé, acostat i pregunta, encara que no la coneguis de res. 



Si algun amic té una actitud masclista sigues valent/a i denuncia-ho. L'amistat no ho justifica tot. 

Fes valer els teus valors. 

Recordeu la cita de Cheris Chamarae: “El feminisme és la idea radical de que les dones som 
éssers humans” 

Visca la festa major de Sant Just! Feminista i lliure d'agressions masclistes! 
 
 

Espai Lila 


