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El dia 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. 
Tots els integrants del nostre institut, alumnat, professorat, mares i pares, 
personal d’administració i serveis, ens manifestem al llarg de tota esta set-
mana contra la violència masclista.
Des del 21 fins al 25 de novembre a l’IES Jaume I estan sonant diverses can-
çons que rebutgen les agressions contra les dones: «No» de Meghan Trainor, 
«Malo» de Bebe» i «Trenca els miralls» d’Aspencat. 
L’alumnat ha decorat els passadissos amb cartells que contenen els noms 
de les 44 dones assassinades per violència masclista durant l’any 2016 al 
nostre país, cartells amb el telèfon 016 —el servei telefònic d’informació i 

assessorament jurídic en matèria de violència de gènere—, el mapa d’Espa-
nya fet de suro i amb un llaç negre en cada comunitat per dona assassinada. 
També s’estan duent a terme activitats com xarrades per als alumnes de se-
gon d’ESO dirigides per voluntaris de la Creu Roja de Borriana així com una 
performance i la visualització de vídeos informatius sobre el tema. 
El nostre alumnat i el professorat també ha participat en la manualitat d’ela-
borar papallones de paper, dins de la campanya proposada per la Regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Borriana, papallones que seran penjades a la 
Casa de Cultura La Mercé en els arbres dissenyats pels alumnes del cicle 
d’artista faller i construïts per l’alumnat del cicle de fusta.

No a la 
violència contra les dones
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OPINEM: «La violència masclista...»

Dúnia: «La violència de gènere mata a 
quasi més dones que el càncer a Eu-
ropa. Hi ha que lluitar contra ella des 
de l’àmbit educatiu i familiar».

Ayoub: «Cal respectar més a les do-
nes, ja que tenen els mateixos drets 
que els hòmens».

Laura: «Estic totalment en contra, el 
respecte a l’altra persona sense im-
portar el gènere és el més important, 
sense oblidar-nos de l’educació, ja 
que estem educant als xiquets per al 
dia de demà.».

Glòria: «Jo crec que les coses no 
s’estan fent bé, ja que hauríem de 
pegar un pas endavant per a detindre 
aquesta lacra. Nosaltres protestem, 
però... com ho resolem? Cal consci-
enciar a la gent, obtindre més recur-
sos, més ajudes a les dones maltrac-
tades, més formació de la societat 
mitjançant xarrades, que hi haja una 
continuïtat en el temps.».

Fina: «El principal problema és la cul-
tura i l’educació, per això als centres 
ja es dóna una educació correcta per 
prevenir aquest tipus de maltracte. 
A l’hora del llenguatge, sense ado-
nar-nos ja estem gastant sexismes, 
per exemple “reunió amb els pares” 
en lloc de “reunió amb la familia”. Des 
dels centres es treballa una educació 
a nivell bàsic, conscienciem als alum-
nes d’una igualtat».

José Miguel: «Retrata el món en què 
vivim perfectament, on l’únic argu-
ment és eixe, la violència. L’home per 
regla general és més dèbil, la dona 
més forta, per això molts hòmens uti-
litzen la força com a únic argument. 
No sé si els mitjans de comunicació 
tracten bé aquest tema, veiem tantes 
notícies d’este tipus que no sé si ens 
estem sensibilitzant o no.».

Maria: «És una cosa que s’hauria de 
treballar des de la infància, no quan ja 
tenim uns coneixements, i per supost 
donar-li més importància en tot tipus 
d’àmbits.».

Manuel: «És injusta, perquè en aquest 
cas hi ha més violència de gènere cap 
a les dones ja que estan menys pro-
tegides que cap als hòmens. A part 
de les injustes lleis, que no castiguen 
de manera coherent per eixes barba-
ritats.».

Vicky: «Partint d’una base d’educació 
açò es pot acabar.».

Khadija: «Cap ésser humà mereix 
ser maltractat, tots i totes tenim els 
mateixos drets i mereixem ser res-
pectats, tant siguem dones com 
hòmens, hem de rebutjar tots els 
tipus de violència».

Carme: «Pense que es necessita 
educar als xiquets des de ben 
menuts, i així que aprenguen a 
respectar als altres, a tolerar i a 
saber respectar les opinions i de-
cisions dels altres».

Paula: «Entre tots hauríem de fer 
vore que no està bé mitjançant 
xarrades i altres accions, i obtindre 
més ajudes per a totes les perso-
nes que estan patint hui en dia les 
agressions masclistes».

Sònia: «Respecte a esta setmana en què 
ens movem per l’eliminació de la violència 
contra les dones, és molt important la sen-
sibilització de l’alumnat per a que sàpiguen 
prevenir i fer front a situacions relacionades 
amb la violència masclista tant en l’entorn 
familiar com social. A més a més, és molt 
important formar correctament en eines per 
protegir-se de qualsevol tipus d’assetjament 
que vinga a través de xarxes socials o dispo-
sitius electrònics».

Jesús: «En aquest país 
el masclisme està molt 
desenvolupat, si ens 
fixem en altres països 
del nostre entorn cons-
tatarem que la nostra 
societat està molt per-
judicada. A poc a poc 
haurem d’anar cons-
cienciant-nos del mal 
que estan causant».


