
Entra, juga i apren! >

Masculinitats 
tòxiques 
o igualitàries?

i tu, Amb quina 
t’identifiques?

Benitatxelligual



vols saber més de l’aventura de manel? 

EL TEU ORGULL: EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Un poble compromés a caminar, cada dia, cap a una societat més 
justa que fem avançar, entre totes i tots, en igualtat. Un camí que 
també comporta desmuntar mites i falsedats instaurades com a 
veritables... Parlant, raonant i també jugant hem de fer-ho bo. Des de l’Ajuntament us convidem a participar en el joc 

masculinitats igualitàries. La campanya s’emmarca dins 
de les accions del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

“De vegades cal tirar enrere 
per a agafar el camí bo” 

– Cita popular

Del 15 al 30 de setembre. Entra i juga! 
Enllaça des de les xarxes de l’Ajuntament, o amb el QR

Et sonen aquestes frases? 
Troba-li la frase alternativa a cadascuna de les següents expressions:

Els homes no ploren

Cuidar de les 
persones que vull 
i passar temps de 
qualitat amb elles 
també és la meua 

responsabilitat

Com que he de 
cuidar? Però si 

treballe /estudie 
tot el dia!

L’economia de casa 
és compartida; 

l’home no és 
l’únic proveïdor

Els homes 
han de proveir

En el porno 
convencional la 
mirada és la de 

l’home i les dones 
són objecte

Quina sort que el 
teu xic /home 
t’ajude a casa!

Els homes 
també ploren

El porno és cinema! 
És una creació 
audiovisual...

A casa no ‘ajude’, 
soc corresponsable 

a parts iguals

La prostitució és el 
treball més antic 

del món

Només sí és sí

Quan les dones 
diuen que no, 

volen dir que sí!

La prostitució és 
l’esclavitud més 

antiga de la història, 
i també el tercer 

negoci il·legal 
del planeta 

Què té de roín 
tirar unes 

floretes /piropos? 
Ja no es pot dir res!

Rebutge els 
comentaris sexistes, 

m’opose a 
l’assetjament i 

combat les 
violències sexuals

MASCULINITATS TÒXIQUES

MASCULINITATS IGUALITÀRIES

I si ens replantegem la idea de
masculinitat i desaprenem 
els rols de gènere apresos? 


