
25 NOVEMBRE

El dia 25 de novembre, la comunitat educativa d'aquest centre escolar vol commemorar el 

Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere

Ja que no podem oblidar que la violència contra les dones i les xiquetes és una de les formes de

violència més estesa en el món.

Per això volem reivindicar la importància de ser conscients d'aquest gran problema i donar-li el

protagonisme que es mereix a un drama que, malament que ens pesi, està lluny de resoldre's i que

demostra la desigualtat extrema entre homes i dones i el sotmetiment en el qual viuen 

les dones a tot el món.

Ens unim a les següents afirmacions: 

1- No hi ha tanca,pany ni forrellat que ningú puga imposar a la llibertat de la meva ment. 

Virginia Woolf. 

2-Davant la violència hem de prendre partit. La posició neutral ajuda sempre a l'opressor mai

a la víctima. Elie Wiset. 

3-La violència contra la dona en totes les seves formes, és una violació dels Drets Humans. 

Michelle Bachelet. 

4-Mai es pot entrar dins d’un cor emprant la violència. Winston Churchill. 

5-Si ames a algú, la major demostració d’amor és la llibertat. Anònim. 

6-La violència és l’últim recurs del incompetent. Isaac Asimov. 

7- La violència és un signe de debilitat. Anòmim. 

8-La violència de gènere no serà erradicada fins que tots, hòmens i dones, no la rebutgem. Ban

Ki-moon. 

9- Violència de gènere no és només el maltractament físic, si no també el rebutjament en el 

joc, el menyspreu, la burla… Anòmim. 

10-Nosaltres, els xiquets i xiquetes, volem un món, on tots siguen socialment iguals, 

humanament diferents i totalment lliures. Rosa Luxemburg



Per això des de l’escola Palmerar volem manifestar:

• El nostre compromís de treballar per a prevenir la violència contra les dones en totes les 

seves manifestacions i combatre qualsevol altre tipus de violència.

• Fer respectar els drets de les dones i de les xiquetes.

• Oposar-se a tota mena de violència contra les dones tant física com verbal.

• Aprendre a relacionar-nos respectuosa i solidàriament.

• Utilitzar models i missatges cooperatius i dialogants, així com inclusius i amb perspectiva de

gènere. 

• Fer visible hui i al llarg de tot l’any la nostra repulsa a la violència masclista.

• María Isabel, Erika, Mónica, Zuita, Pamela, Amal, María de los Ángeles, María Pilar, , 

África, Consuelo, Alicia, Rocío, Inmaculad, Lucía, Joana, Anna, Olivia, entre moltes altres...

NO US OBLIDEM.  

NI UNA MÉS! 


