
LA VIOLENCIA DE GENERE

Hi havia una vegada, una dona que anava a la feina. A la feina les amigues 
que tenia aquesta atlota que es nomia Sarah la veien molt triste, era perque 
el seu homo no li deixaba anar de festa amb ses seves amigues i lo pitgo es 
que a ca seva la violava i no nomes insultant, sino tambe pegant i tocant 
parts indeseades. 

Un dia na Sarah es va anar de festa amb les amigues sense que el seu 
homo ho sapigues, quan el seu homo es va donar conta, de que la seva 
dona era de festa, quan na Sarah va tornar el seu homo la va insulta, la va 
pegar li va fer de tot. 

Al dia següent quant, na Sarah va anar a la feina estaia mes tritse que mai la 
havien vist les amigues i quan li van demanar les amigues na Sarah lis va 
contestar que el seu homo la violava i les amigues quant varen sentí aixo es 
varen preocupa mes que mai pero tambe es varen posar furiosas amb l’homo
de na Sarah, aixi que quan va acabar el seu torn, varen acompañar a na 
Sarah a ca seva i li varen di un parell de cosetes al homo de na Sarah, varen 
crida la policía local i li varen dir: “Perdoneu policía pero l’homo de una amiga
meva la viola i quan dic que la viola me referesc a que l’ insulta, la pega i no li
deixa anar a lloc que no sigui sa feina”. 

Sa policía quan va sentir aixo va anar com en flash varen encarcela a l’ homo
de na Sarah, na Sarah per fi va poder fer tot lo que va voler sense que ningu 
li digues lo que havia de fer, en general ningu mes la va tornar a violar.
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