
El passat 24 de gener, el policia canadenc Michael Sanguinetti ─durant una 
conferència, a la Universitat de York, sobre seguretat civil─ va indicar que “les dones 
han d’evitar vestir-se com a putes per no ser víctimes de la violència sexual”. 
Indignades, les dones canadenques vestides amb talons, lligues, escots i minifaldilles 
varen manifestar-se pels carrers de Toronto, Canadà. A aquesta indignació s’hi va 
afegir tota la societat tant dones, com homes i nens/es.

El moviment ha crescut, i la marxa  s’ha multiplicat per vàries ciutats del mon com 
Mèxic DF, Buenos Aires, i  diferents capitals europees.

Aquest moviment pretén dir-li a la societat civil, politica, religiosa, que no importa la 
vestimenta, el lloc, ni la companyia; res justifica la violació, l’abús o l’assetjament de 
tipus sexual. 

La dona no provoca violència , ni agressió pel sol fet der ser responsable i lliure en 
exercir la seva personalitat, idees i principis.

¿¿QuQuèè reinvidiquem?

reinvidiquem?

Històricament, el terme “puta” es troba carregat d’un significat pejoratiu; puta es una
dona promiscua, que té relacions sexuals per diners, però també la que ho fa per plaer, 
que vesteix de manera inapropiada, que no és una bona dona. El terme serveix com a 
forma d’insult a causa del comportament de dones que es troben fora d’allò que la 
societat considera adequat i acceptable. Sota aquets paranys i criteris, en qualsevol 
moment de les nostres vides les dones som considerades putes i com putes hem
acceptar i callar que es despleguin comportaments sexuals sense el nostre 
consentiment.

Amb aquesta marxa, ens reapropiem de la paraula “PUTA” per rebutjar qualsevol 
tipus de violència exercida sobre nosaltres amb el p retext de la nostra aparença i 
manifestem que ni les traballadores sexuals ni cap dona ha de ser violentada “perquè se 
la consideri puta”. 

¿¿Per Per ququèè diem PUTES

diem PUTES??

¿¿QuQuèè es la MARXA de 

es la MARXA de les PUTES
les PUTES??

Ja no ens assumim com a objectes d’ estereotips, prejudicis i discriminació.

STOP als vells i insegurs paradigmes, que generen DISCRIMINACIÓ. 

Prou ACTES SEXUALS FORÇATS, quan les dones diem NO

Prou FALTES DE RESPECTE ni fora ni dins de qualsevol espai, des de qualsevol àmbit 

civil, fins a autoritats de qualsevol nivell. 

Prou INSULTS a l’educació, per ignorància; no més IGNORÀNCIA per falta d’ educació.

Prou naturalització de la violència de gènere amb l’argument que és per culpa nostra 

perquè semblem PUTES. 

Com si ser treballadora sexual fos una justificació per poder ser violentada.

¿¿QuQuèè exigim?exigim?

Us convidem a afegir-vos; no només les dones sinó totes les persones , de qualsevol 
expressió i orientació de gènere, professió, nivell educatiu, raça, ètnia, edat, capacitat, des 
de tots els punts de la ciutat, per a fer una declaració unificada sobre la violència sexual y 

el dret de las víctimes. Així com, per a exigir respecte per totes i tots . 

Afegiu-vos a aquesta missió fent córrer la veu per a declarar que QUI PATEIX VIOLÈNCIA 
SEXUAL NO ÉS CULPABLE.

“No”, només pot significar “No”!!

La cita només per a dones és el
Divendres 25 de novembre , a les 18.30 
hs a la plaça 8 de mars , per tal d’anar 
juntes cap a Canaletes i, allí, trobar la 

resta de persones i mainada que desitgi 
afegir-se a la manifestació
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