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Amb trellat i
forrellat vol donar
les gràcies…
-A l’AMPA de l’IES
Joanot Martorell, els
quals, a banda de
col·laborar amb un
article, han finançat la
impressió d’aquest
primer número. Amb
trellat i forrellat no hauria
estat possible sense ells i
elles.

-A l’equip directiu del
centre, perquè han
cregut en aquest projecte
des del primer minut i
han posat totes les
facilitats possibles -i
també algunes
d’impossibles- perquè
isquera avant.

-A la comissió
d’Igualtat i
l ’ O b s e r v a t o r i
Feminista, per tota la
seua ajuda i les diverses
col·laboracions que es
poden veure al llarg
d’aquest número.

-A l’alumnat que ha
participat en l’enquesta
que ha fet possible el
reportatge sobre
agressions homòfobes,
així com als seus tutors.

-A Andrea Albors i a
Pablo Canós, dos
vertaders artistes amb
els quals hem tingut la
sort de comptar per al
disseny dels logos i la
imatge de la revista.

-A Belén González, per
la seua inestimable ajuda
amb la maquetació.

EDITORIAL
«La diversitat és bella en totes les seues formes, i des que jo la vaig
sentir en la meua pròpia pell, cada dia m’enamore més de qui soc i
em fascina quantes persones totalment diferents hi existeixen!».
Aquestes paraules, amb les quals conclou l’article d’un dels
col·laboradors d’aquesta primera edició d’Amb trellat i forrellat,
expressen de manera precisa i cristal·lina l’esperit que volem
transmetre amb aquest projecte, i per això hem decidit que són la
millor manera d’encetar aquest número. Perquè el que naix hui
amb l’exemplar que tens a les mans vol ser moltes coses, però per
damunt de tot vol ser precisament això: una celebració de la
diversitat. De fet, hem decidit dedicar la primera entrega d’Amb
trellat i forrellat precisament a tractar temes relacionats amb la
igualtat, el feminisme i els drets LGTBIQ+ perquè estem
convençuts que la nostra societat travessa un moment en què es fa
més necessari que mai visibilitzar aquesta qüestió.

Sovint eixa diversitat és tractada com una font de conflictes, com un
problema que cal gestionar. Però nosaltres volem deixar clar que, lluny
d’eixa visió que transmet la idea que tot seria més fàcil si tots fórem
exactament iguals, com fets en una cadena de muntatge, la diversitat
significa riquesa. I significa riquesa, en primer lloc, perquè és el que
permet a cadascun de nosaltres, individualment, ser tal com som i no
com volen els altres. Però també significa riquesa des del punt de vista
col·lectiu, ja que d’aquesta manera aprenem tots de tots i totes de
totes.

Malauradament, però, les amenaces contra la normalització de la
diversitat no acaben de desaparéixer i, en alguns casos, fins i tot estan
agafant formes preocupants. I ens veiem obligats a parlar-ne i a
confrontar-ho, perquè creiem que negar-ho o minimitzar-ho deixa en
una situació de més desprotecció a les persones més vulnerables. El
reportatge que vos presentem en aquest número mostra com les
agressions homòfobes, lluny de disminuir, mostren una tendència
preocupant en els últims temps. Al mateix temps, la discriminació que
pateixen encara les dones en multitud d’àmbits de la nostra societat –ja
siga en forma d’expressions més subtils, com els micromasclismes, o
més descarnades i brutals, com són les violacions o els assassinats
masclistes- continua sense ser superada.

Per això, hem de denunciar també que aquestes actituds venen
innegablement esperonades per la inacceptable normalització de
certes formacions i opinions en l’escena política i social que han posat
damunt de la taula discursos obertament d’odi contra el col·lectiu
LGTBIQ+ i les dones, així com contra les persones migrants o les
víctimes del franquisme.

Perquè som conscients d’aquesta realitat, perquè volem que aquells
que creuen que la diversitat és una amenaça ens tinguen enfront i
perquè volem, també, que aquells que no encaixen en la norma o que,
senzillament, volen una societat més justa, més lliure i més igualitària
tinguen una veu, Amb trellat i forrellat ha vingut per a quedar-s’hi. «Per
a exercir el periodisme, davant de tot, cal ser bons éssers humans. Les
males persones no poden ser bons periodistes», va dir el reporter
polonés Ryszard Kapuscinski. Per sort, de bones persones, al Joanot
Martorell, en tenim un grapat, i la prova és la revista que tens a les
mans. Ara vos animem a tots i a totes, companys i companyes del
centre que creieu en aquests valors, a construir-la amb nosaltres.



Homofòbia: la pandèmia per a la
qual encara no hi ha vacuna
L’increment de les agressions per raons d’odi a les persones
LGBTIQ+ preocupa a les entitats que defensen el col·lectiu

Manifestació de l’Orgull a la ciutat de València. Lambda.
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Reportatge

Sara de la Casa,
Ana Esteve, Aitana
Fernández, Sara
López, Rabia Shamrez
i Aitana Trujillo, 3r
ESO D.

La matinada del 3 de
juliol de 2021, Samuel
Luiz Muñiz, un jove
homosexual de 24 anys,
fou assassinat a colps
per un grup de joves
prop d'una discoteca del
passeig marítim de la
Corunya. L'entorn de

Samuel i els col·lectiu
LGTBIQ+ denunciaren
un crim d'odi per
homofòbia, i el fet
despertà ràpidament
una ona d’indignació per
tot l’Estat espanyol que
es traduí en
manifestacions per
multitud de ciutats.

Però el de Samuel no és,
malauradament, un cas
aïllat. Lambda, històrica
associació valenciana
que lluita pels drets de
les persones LGTBIQ+,

qualifica d’«alarmant»
la situació en què es
troba ciutat de València
pels casos d’agressions
homòfobes que s’hi
registren. I en especial,
assenyalen alguns barris
de la ciutat, com la plaça
del Cedre i la plaça
d’Hondures, durant
l’horari nocturn dels
caps de setmana.
Asseguren els activistes
que els últims mesos s’hi
estan observant
«situacions molt violentes».



És una situació comú a
tot l’estat espanyol, on
només durant l’any
2020 es registraren 277
casos de delictes d’odi
per qüestions
relacionades amb
l’orientació sexual i la
identitat de gènere.

Per aixó, Lambda té un
servei especial per a
ajudar a les persones
que han patit atacs per
raons d’LGTBIQ+fòbia,
el servei Orienta, que
posa a la seua disposició
«un espai segur amb
acompanyament de
professionals per a les
persones que tenen por
de denunciar».

Al nostre institut

En Amb trellat i
forrellat hem volgut
saber quina percepció té
l’alumnat del nostre
centre, l’IES Joanot
Martorell, sobre les
qüestions relacionades
amb el col·lectiu
LGTBQI+, i per això
hem fet una enquesta
amb 15 preguntes en la

qual han participat més
de 70 alumnes.

De les dades es desprén
que un 43,9% de
l’alumnat ha presenciat
agressions de diferents
tipus. Encara que la
majoria (90,4%) estan
totalment d’acord amb
el matrimoni
homosexual, també hi
ha un 9,6% que opina
que no hauria d’existir.
És a dir, en ple segle
XXI, un de cada deu
alumnes del nostre
institut està en contra
del matrimoni igualitati.
I el que és més
preocupant encara: un
8% opina que
l’homosexualitat hauria
d’erradicar-se.

Pel que fa a la diversitat
d’orientacions sexuals,
el 78,8% dels alumnes
del nostre institut es
declaren heterosexuals,
mentre que un 12,1%
afirmen ser bisexuals,
un 1,9% asexuals, i un
altre 1,9% es defineixen
com a pansexuals. Crida

la atenció que de 70
alumnes que han
participat, cap es
reconega com homosexual.

D’altra banda, segons
apunten les dades
proporcionades per la
direcció d’estudis del
centre, en el que portem
de curs s’han obert 10
expedients disciplinaris
en els quals han estat
implicades raons
sexistes. Si tenim en
compte que el total
d’expedientes és de 30 al
llarg d’aquest curs, això
vol dir que un de cada
tres expedientes al
Joanot s’han hagut
d’iniciar per motius de
d i s c r i m i n a c i o n s
masclistes d’alguna mena.

Unes dades que, tot
plegat, ens indiquen que
encara queda molta
feina per fer, i que el
camí cap a la igualtat i el
ple reconeixement de la
diversitat, malgrat els
avanços dels últims
anys, encara és molt
llarg de recórrer.

Els casos d’Hongria i Polònia, ambdós
membres de la UE, són paradigmàtics de
les amenaces que enfronta el col·lectiu
LGTBIQ+ a Europa. Hongria ha
aprovat una llei que prohibeix la difusió
de contingut que faça referència a
l'homosexualitat i parlar sobre aquest
tema als col·legis i programes de
televisió dirigits a menors de 18 anys.
Així mateix, ha posat en vigor una llei
que vincula la pederàstia amb
l'homosexualitat, Pel que fa al cas de

Polònia, al voltant de 100 municipis
s’han declarat «Zones lliures
d’LGTBIQ+». Si bé açò no té una
plasmació legales tracta de tota una
declaració d'intencions per part de molts
dels governants polonesos, i de fet, el
cartell «Ací no hi ha lloc per a persones
LGBTIQ+» es manté hui dia a l’entrada
de molts pobles del país.

Hongria i Polònia o l’homofòbia feta llei
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Lucía Beamud: «Parlar d’igualtat
LGTB és parlar de drets humans»

Lucía Beamud respon les preguntes d’Amb trellat i forrellat.

Entrevista

Israa Hamia, Rafa
Palacions, Marina
Pozo, Ysra Sahin i
Carla Zapata, 3r ESO D.

De presidenta de
l'associació de veïns de
la Torre i alcaldessa
pedània d’aquest poble
de València, Lucía
Beamud va saltar a la
primera línia política al
front de les regidories
de Pobles, Espai públic i
Igualtat i Polítiques de
gènere i LGTBIQ de
l’Ajuntament de
València. A més a més,

cal destacar que Beamud
va estudiar a l’IES
Joanot Martorell.

Quan va arribar a
l’institut, va ser rebuda
per la secretària, Raquel
Sánchez, i la presidenta
de l’observatori
d’igualtat, Antígona
Torregrosa. Va
començar la visita al
centre veient les
exposicions que hi ha en
la planta baixa, que
tracten temes feministes
i d’igualtat de gènere,
com ara el monogràfic

que commemora els 90
anys de l'aprovació del
dret al vot de les dones a
l’Estat espanyol, la
mostra sobre la situació
de les dones
d’Afganistan en
l’actualitat, o l’exposició
col·lectiva amb cites
d’autores en
commemoració del dia
de la dona escriptora.
En finalitzar el
recorregut, va contestar
les preguntes
plantejades per Amb
trellat i forrellat.



-Amb Trellat I
Forrellat: Com veus la
situació en el barrí i a
València amb el tema de
les persones LGTBI i
les dones?

-Lucía Beamud: Mira,
ara justament, estem
fent desde la regidoria
d'igultat, des de
l'Ajuntament de
València, un pla. Estem
fent una enquesta
(també podeu participar
en ella), sobre la situació
que hi ha a València
sobre el col·lectiu.
Volem saber quina és la
situació que hi ha i sobre
això anem a aplicar
polítiques que ajuden a
millorar els drets.

-ATIF: Esteu elaborant
el pla municipal per la
diversitat sexual i de
gènere. En què consisteix?

-LB:Doncs el que volem
fer es una guia de tots
els plans en general. La
idea és fer de València
una ciutat de drets, una
ciutat que siga
igualitària i una ciutat
que sent orgullosa i que
veu la diversitat con una
cosa bona, bonica i que
enrequeix molt.

-ATIF: Què opines
sobre les propostes
polítiques que volen
eliminar xarrades sobre
temàtiques d'igualtat de
gènere als centres
educatius?

-LB: Doncs que
mancaria una part molt
important de la nostra

educació, perquè quan
parlem d'igualtat, del
que estem parlant és de
valors democràtics, i és
educar en una societat
democràtica respectuosa
amb totes les persones.
Ens faltarien les eines
necessàries per al nostre
dia a dia, per a qualsevol
circumstància que ens
puguem trobar d'ací
endavant, en el futur.

-ATIF: Quan estaves en
el institut com a
estudiant vas presenciar
alguna escena de
masclisme o de
discriminació contra les
persones LGTBI?

-LB: Sí. És de veres que
després ho penses més
en el futur, quan passen
uns anys i te n’adones.
En eixe moment me
n’adonava, però no sabia
de quina manera podia
ajudar. Jo, de fet, tenia
una amiga que tenia una
relació molt roïna amb

el seu nóvio, i de fet fins
i tot arribà un moment
en què jo vaig
presenciar que ell li
arribà a pegar, aleshores
ací vam reaccionar i sí
que parlàrem amb els
seus pares.

-ATIF: Finalment, quin
missatge t’agradaria
transmetre al nostre
institut?

-LB: Vos volia donar
l’enhorabona, perquè
estic veient que esteu
treballant molts temes
sobre igualtat, sobre
LGTBI, que al cap i a la
fi són drets humans, i
m’alegre molt de veure
com s'està treballant als
instituts. Vos vull donar
l’enhorabona per
treballar, per tindre este
interés que esteu
mostrant fent esta
entrevista, amb els
treballs que feu a
l’observatori, i animar-
vos que continueu així.

Un moment de la visita a les exposicions del centre.
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El 25 de novembre al Joanot
Observatori feminista

Som l'Observatori feminista de l'IES Joanot Martorell, i se'ns ha encarregat la tasca
de treballar, junt amb les professores de la Comissió d'Igualtat, per a detectar i
visibilitzar les desigualtats que puguem observar al centre. Per a destacar l'important
paper de les dones en la societat, per a fer activitats en prevenció de la violència de
gènere, per a treballar, en definitiva i amb tota la comunitat escolar, per la convivència
positiva. Quasi res!

En la primera reunió obrim els ulls sobre la realitat que viuen les dones afganeses. Les
dones han vist dràsticament reduïts els seus drets. La grafitera afgana Hamsia
Hassani ens mostra els seus murals als carrers de Kabul. Si obrim bé els ulls podrem
llegir els seus pensaments: “Vull escoltar la meua música preferida.”, “Vull caminar
tranquil·la.”, “Vull ser compositora.”, ”Vull formar part de la política del meu país”.
L'institut s'omple de màscares que obren els ulls.

Aplega octubre i ens crida l'atenció que, sols fa 90 anys que vam poder votar!
L'Ajuntament de València ens ha prestat una exposició sobre el sufragi femení a
Espanya. Aprenem que Clara Campoamor dirigí el seu discurs a les Corts i una altra
dona, li rebatí els seus arguments. Dialèctica entre dues polítiques que finalitzà amb
l'aprovació del sufragi femení l'1 d'octubre de 1931.

Els dies assenyalats serveixen per a recordar i celebrar i el 18 d'octubre és el Dia de
les escriptores. El llegat de les escriptores és enorme i gràcies a la biblioteca, i la
col·laboració dels departaments de llengües, es posa en marxa una exposició de cites
escrites per dones escriptores. Vam poder escriure i llegir algunes de les cites més
belles que ens han deixat escriptores com Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Isabel-
Clara Simó, Mercè Rodoreda, i tantes altres.

I arriba novembre, i el 25 de novembre, és el mes dedicat a la lluita per l'eliminació de
la violència contra les dones.

En les classes de tutoria hem vist els curtmetratges ”Encuentra el amor verdadero”
produïts per “la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
(CIMA)” que ens han permés veure diferents àmbits relacionats amb la violència de
gènere en l'adolescència a través de cinc històries protagonitzades per joves.
Analitzem la lletra de “Se acabaron las lágrimas” i el grup d'ESO guanya un esmorzar
saludable. Mentrestant, la música sona de la mà d'Aretha Franklin i comprenem que,
sobretot, és una qüestió de: Respecte!

Sota el paraigua morat del feminisme pensem, ens conscienciem, reflexionem,
denunciem i rebutgem la violència de gènere com a comunitat escolar. “Posa't del
costat de les dones”. ”La teua lluita és la meua lluita”. ”Aquell que assegura que
t'estima mai no et colpeja ni et llastima”. “Estimar no fa mal, viu l'amor lliure de
violència”. “El silenci no et protegeix”. Llegim una poesia de Maria Mercè Marçal.

Al desembre i per a finalitzar el trimestre de lluita feminista i solemne, els grups de
3r d'ESO ens riurem amb la companyia de pallasses i pallassos de Xirivella i el seu
espectacle, “Amores reídos”. O serà “Amores reñidos”? Ningú no s'aclareix!, però
definitivament ens quedem amb les rialles.
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«El Joanot se suma
a la denúncia de la
violència masclista»

Manifest pel 25 de novembre

Hui és 25 de novembre, i es commemora el
dia internacional de l'eliminació de la
violència contra la dona. S'hi realitzen
multitud d'accions reivindicatives i
simbòliques en el nostre país i en tot el món,
com cada any, des que en 1999, l'ONU, li
donara caràcter oficial a aquest dia. Es va
escollir precisament el 25 de novembre,
seguint el moviment feminista
hispanoamericà, que utilitzava aquesta data
per a commemorar el violent assassinat de
les tres germanes Mirabal, conegudes també
com a “Las Mariposas” (Patria, Minerva i
María Teresa), a la República Dominicana,
en 1960.

Des de l'IES Joanot Martorell ens sumem a
la visibilització d'aquest dia com a mètode de
denúncia i crítica d'aquesta violència
masclista i estructural que sosté el sistema
en què vivim i patim de forma excepcional les
dones i les xiquetes de tot el món.

Per això volem manifestar que:

La igualtat és la base per a promoure la
diversitat i la tolerància en els instituts. La
igualtat ha de ser un valor que s'ensenya i es
demostra en les famílies, i que es reforça al
centre escolar. Hem de reconéixer que tots
som iguals. Les nostres diferències
d'identitat, per diversitat funcional,

orientació sexual,
nacionalitat, origen ètnic,
religió o de gènere són factors
que ens fan únics i úniques i
que són necessaris celebrar,
evitant que es convertisquen
en un aspecte que ens divideix.

Com a comunitat escolar, hem
de denunciar i rebutjar els
casos d'assetjament, agressió
sexual, o violència de gènere,
ja siga aquesta física,
psicològica o verbal que és
exercida sobre les xiquetes,
adolescents i dones.

Amb la participació de tots
podem acabar amb la
violència de gènere!

#25N
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Educació

lampedusiana

“Se vogliamo che tutto rimanga com’è,

bisogna che tutto cambi”

G.T. di Lampedusa, Il Gattopardo

“Si volem que tot seguisca com està, és

necessari que tot canvie”, li diu el jove i

oportunista Tancredi al seu escèptic oncle, i

protector, Salina en la novel·la de Giuseppe

Tomasi di Lampedusa. Algunes persones ens han

dit, ens han ensenyat, que la literatura és vida, pura

vida, i que en realitat no deixem de viure dins d'un

relat. A més, ens han fet pensar en els llibres del

passat com si no poguérem imaginar el món sense

ells, i a ells tornem amb una freqüència de lectors

fidels. En moltes ocasions, el retorn consisteix a

buscar algunes certeses i pretextos en els ecos

d'unes lectures disperses que venen de la mà d'una

edat creixent, mentre que en unes altres sols es

desitja robar algunes de les paraules que ens

imantaren davant d'unes pàgines que amb el temps

es mostren més rugoses i més grogues. La història

de Lampedusa, el relat en què vivien tant els seus

propers Tancredi i Salina com ell mateix, recollia

l'ocàs d'un món i l'alba de l'altre. La va escriure fa

més de seixanta anys, però les seues paraules sobre

el que segueix i el que canvia perduren i perduren.

I a elles recórrec en aquestes línies d'AMB

TRELLAT I FORRELLAT, a Tancredi i a Salina,

per a deixar el recompte d'una vivència recent…

Fa unes setmanes, el meu company Víctor

Ramos i jo, com a persona implicada en els

diferents aspectes de la convivència escolar, vam

estar parlant amb l’alumnat de la seua tutoria de 1r

d'ESO. Desitjàvem transmetre la preocupació que

teníem davant d'algunes actituds d'intolerància i

intransigència presents entre l'alumnat del nostre

institut. Actituds que estan més ancorades en uns

altres temps que en aquests dies. La xarrada va

tindre molta reflexió col·lectiva, però també va

consistir en un involuntari viatge a les nostres

vivències i experiències passades. Víctor i jo

recordem un sistema educatiu, conegut com a

alumnes, en què no eren visibles la integració i la

diversitat, en què l'homogeneïtat dominant es

palpava fins en els perennes talls de cabells "com

una tassa", en les orelles de pàmpol o en aules on

les nostres veus eren inaudibles. Davant del nostre

relat, les mirades de les alumnes i dels alumnes del

grup delataven la seua pròpia sorpresa, i més

encara quan els vam dir “mireu-vos entre vosaltres,

comproveu com de diferent que és aquest món

vostre i us fareu una idea de la riquesa que hi ha

entre aquestes quatre parets. Comproveu com tot

canvia i canvia”.

Però les remembrances compartides amb

Víctor i les confessions no es van detindre en

aquestes visions discents de la infància i

l'adolescència, sinó que es van estendre a la nostra

experiència com a docents. En uns inicis, menys

llunyans en el cas de Víctor que en el meu, basats

en una especialització extrema en els continguts de

les nostres assignatures i amb una molt escassa

preparació pedagògica, els van seguir uns anys

acadèmics en sèrie en els quals es va anar imposant

un viratge des d'allò “teoremàtic” a allò
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“problemàtic”, per utilitzar una terminologia

agafada de les matemàtiques i de la filosofia.

Passem de realitzar una tasca caracteritzada per la

reproducció i la reiteració en pissarres ordenades

al detall, a trobar-nos davant d'una realitat

canviant, inestable i en transformació contínua, a

enfrontar-nos a necessitats noves, a problemes

molt heterogenis derivats de la convivència que

requerien d'unes altres implicacions, a eliminar

del nostre pensament la idea que tot va a seguir

igual encara que tot canvie, a adaptar-nos a unes

realitats en què la sorpresa està molt present.

D'ací, li contem al nostre alumnat de 1r d'ESO,

silenciós, atent i expectant, nou en aquests trams

educatius i amb molts anys encara per viure en el

nostre institut, per conviure també i per habitar-lo

i dotar-lo de sentit, les raons i la funció que tenen

totes les iniciatives i les programacions incloses

en les EINES DE CONVIVÈNCIA.

D'ací també la necessitat que tenim de fer visibles

i difondre, com en els actes del dia 25 de

novembre, ferramentes gens “teoremàtiques” com

Pigmalió, la mediació escolar, la convivència i la

igualtat, les tutories personals o l'observatori de

conductes masclistes. En tot això també apareix el

desig, present al principi d'aquestes línies, que

totes i tots trobem un relat en el qual viure, el

nostre relat, i que, si és possible, tinga molts espais

comuns que l'enriquisquen.

Aquestes línies estan buscant ja el seu

punt final, encara que es veuen alterades en saber

que ens ha deixat l'escriptora Almudena Grandes.

Crec que ella, contundent com era, els posaria

moltes postil·les. Em permet portar-la ací i robar-

li unes paraules de la seua novel·laEl lector de Julio
Verne. I aqueix mateix lector deia en les seues

pàgines que “en els temps dolents, els xiquets

creixen de pressa”. Crec que podem eliminar

aqueix primer adjectiu i dir, pensant en l'alumnat

de 1r i 2n d'ESO, que sempre es creix de pressa i

que l'institut és, i ha de ser, un lloc per a habitar i

conviure. Pel que fa a la resta, ja que aquest escrit

va començar amb una cita de Lampedusa, és

obligat tornar-hi i preguntar-se on queda el que es

vol que seguisca igual. Tinc per cert que el meu

benvolgut company Víctor Ramos, qui ja no creix

de pressa, no tindrà en el seu futur res en comú

amb el jove Tancredi. I jo tinc esperances de

deixar enrere la imatge escèptica de Salina.

José Antonio Bonillo, coordinador de
mediació
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Sempre m'he
preguntat per què
patim les dones la

violència
masclista

Des de fa massa temps vivim en una societat

heteropatriarcal* en la qual ens han inculcat uns

estereotips que hem de complir pel simple fet de

pertànyer a un gènere o un altre. Aquest fet ha

afectat la societat, que veu com a normals i

adequats comportaments masclistes i moltes

persones els han acceptats socialment donant a

entendre que les dones estem a mercé de l'home.

Per si encara algú dubta que existeix aquest tipus

de violència, veurem algunes dades referides a

abusos sexuals a la Comunitat Valenciana.

Segons dades de 2017 del Ministeri de l'Interior

sobre les denúncies dels delictes sexuals a la

Comunitat Valenciana, la situava en la segona

posició si s'analitza adequadament el nombre de

denúncies. En primer lloc, estava Madrid. En

desembre de 2020 la nostra comunitat continua

en el deshonrós tercer lloc del rànquing nacional,

amb 1.749 delictes sexuals denunciats l'any

passat, la qual cosa comporta una mitjana d'un

atac d'índole sexual cada cinc hores. L'augment

respecte de l'any anterior és de quasi un 11%.

Impressiona saber que els agressors masculins

suposen una majoria aclaparadora: hi ha 9.335

homes autors davant 303 dones, és a dir, elles

suposen el 3,2%.

Segons les dades policials, en el 72% dels casos,

l'agressor i la víctima no es coneixien. Se sap que

la majoria d'abusos sexuals a menors es donen en

l'entorn pròxim, un amic de la família, un veí o

fins i tot un familiar, el problema és que aquests

menors no són conscients del que els està passant

i es creuen culpables perquè la seua innocència, la

seua curta edat, no els deixa veure que el culpable

és l'abusador, qui ha de ser denunciat (016).

En Espanya segueix augmentant el nombre de

delictes, sobretot els abusos i agressions sexuals

amb penetració, recordem les violacions en grup

de les maleïdes "manadas", a més els assassinats

que no deixen de succeir-se, han tornat a pujar les

estadístiques després dels confinaments per

Covid-19. El nombre de dones assassinades per

violència de gènere ascendeix a 34 en setembre

de 2021 i a 1.112 des de 2003, algunes d'elles amb

sentències d'allunyament, amb fills/es a càrrec,

víctimes també, que arrossegaran tota la vida

aqueix dolor, aqueixa pèrdua de sa mare, o de la

germana, o de l'amiga…

Això no obstant, quan es pregunta als homes, el

20% dels adolescents i xics joves (entre els 15 i els

29 anys) consideren que la violència de gènere no

existeix i és sols "un invent ideològic"-segons el

diari Público el 29/09/2021-. El canvi de

tendència coincideix amb l'auge de l'extrema

dreta en les institucions. Ara bé, la cosa canvia

quan la pregunta li la fem a dones joves. Aquestes

ens contesten malauradament que sí. Les dades

indiquen que han sigut en més d'un 70%
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assetjades per un home en alguna ocasió.

Actualment, existeix una nova generació

d'homes que es consideren ells mateixos

feministes. Són homes, noves masculinitats que

es reinventen, que escolten, que no maten les

dones, no les assetgen i tampoc es creuen ells

éssers superiors o amb més drets que elles,

col·laboren amb les tasques del dia a dia i

ensenyen d'altres homes el que realment és ser

home de cap a peus, és a dir, senzillament creuen

en la igualtat sense discriminació per motius

sexuals.

El problema el tenim amb els altres, aqueixos

que consideren erròniament que els zels són una

prova d'amor, que han de controlar el telèfon de

les seues parelles per a protegir-les i que les

dones són objectes per al seu gaudi personal com

podria ser una nina, una nina Barbie a ser

possible, per a ensenyar-la als seus iguals com un

trofeu guanyat, per a tocar-les sense el seu

permís i fer-les submises a través de la por al pal,

al colp, a l'assassinat i mai escoltar-les. Aquests

homes el que demostren en el fons és covardia,

por per a viure una vida d'igual a igual amb les

seues companyes, tenen horror a perdre el poder

atorgat per una societat arcaica, antiquada i

heteropatriarcal.

“Sols Sí és Sí, tota la resta és NO”

Quan una dona denuncia per abús sexual, vol dir

que ella no ha donat el seu consentiment, encara

que l'agressor pense que sí. La llei ha de protegir

la dona i els jutges han de considerar l'acceptació

de relacions sexuals per part de la dona sols si hi

ha proves que va dir: Sí. Ben al contrari, serà un

NO en tots els casos. Per exemple: anar amb

minifalda, fins i tot, estar nueta o beguda serà un

NO sempre i fins que se manifeste clarament

amb un "Sí".

En aquesta tasca de continu canvi ens necessitem

tots els éssers humans. La psicoanalista Emilce

Dio Bleichmar explicà que moltes de les dones

suporten el maltractament físic i psicològic de

les seues parelles i que, a més, no els denuncien

perquè se senten culpables, ja que la tradició de

la superioritat masculina genera en la dona

l'obligació de respectar la seua parella i el pare o

qualsevol figura masculina. En el cas que aquesta

desobeïsca qualsevol ordre suposa córrer el risc

de la pèrdua de l'amor, de la valoració de ser una

bona muller, mare o filla, de tindre la culpa.

Mariví De Antonio, comissió d’Igualtat
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Viviu i deixeu
viure!

Vivim en un món d'odi, on cada
moviment que fem serà jutjat,
criticat i rebutjat. No és una cosa
nova. Des que l'ésser humà va
començar a pensar i a sentir, la
seua mirada va canviar,
desfavorint als/les altres.

Hui en dia, la cosa no ha canviat.
Certes minories,
desgraciadament, han de suportar
aqueixos canvis despectius de
mirada, que en la majoria de
vegades estan acompanyats per
insults, agressions i fins i tot
altres maneres de ferir que són
innomenables. En aquest cas,
persones amb pensaments
incomprensibles decideixen
involucrar-se en la manera
d'estimar de les persones. En
aquest cas, les persones que són
part de la comunitat LGTBIQ+
estan fartes d'escoltar paraules
plenes d'odi i ràbia, sense cap
sentit.

Com a societat, hauríem de tindre
una mica d'empatia, i deixar a les
persones que estimen i se senten
com vulguen. Hi ha una paraula
clau, que tots i totes els qui
discriminen la comunitat
LGTBIQ + haurien d'aprendre:
Llibertat.

Personalment, crec que qualsevol
opinió és respectable si no es
vulneren els drets de les persones.
Així que, ho sent, però no em
semblen respectables les opinions
d'aquests agressors plens d'odi
incomprensible. Deixeu de jutjar,
de rebutjar i de criticar. Deixeu
d'arruïnar vides amb les vostres
fredes i buides paraules.

Lucía Fernández, 2n ESO C

Aprenem de la diversitat

Donem la benvinguda a aquest nou espai de diàleg i
expressió, en el qual, des de la Junta directiva de l’AMPA,
donarem suport a les actuacions de l'institut. Per a
començar, volem donar les gràcies a la direcció de la
publicació per donar-nos un espai. Sempre és important
involucrar-se en les activitats del centre per estar i ser una
part més de la comunitat educativa. I en aquest cas, el tema
que ens ocupa és de la màxima actualitat. El reflex de la
societat en què vivim, els hàbits, les decisions i les actituds
dels nostres adolescents, han assolit un nou estatus dins de
la nostra convivència. Per això, tota la informació i el
coneixement que els pugam oferir, els ajudarà a fer-se

La diversitat, les persones
trans i ser

Jo sempre m’he considerat un xic normal, amb una vida
relativament avorrida o normal. Tampoc vaig tindre molt
de temps per a pensar-ho ja que molt prompte van
començar els dubtes, les pors o els què diran. Tots vivim la
incertesa de diferent forma, jo especialment vaig començar
a tindre-li pànic. Els mitjans de comunicació sempre ens
han ensenyat que les persones transgènere són gent que se
sent malament amb seu cos i són qui són. No n’hi havia
molt més, quasi mai se’n mostraven referents.

Ser qui no creia ser i la persona que jo no sabia que era és
incertesa en el seu estat més pur. No sabia què estava
passant ni què passaria, solament esperava al fet que alguna
cosa em fera «clic» i esperant veia més i més històries
passar que em feien sentir alguna cosa però mai encaixava
res. La primera vegada en què un «clic» entre un centenar
va sonar, el meu món va girar 180 graus. Sabia que
definitivament necessitava informació, a més de persones
que no foren del meu entorn, perquè no m’atrevia a dir que
creia que jo no era una xica. La diversitat és infinita i vaig
entendre que abans que xic, abans de no binari, abans que
qualsevol etiqueta, soc persona!
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Vaig haver de comprendre al fet que es devia el
malestar físic que sentia, a controlar tot el que
desencadenava l’ansietat per la incertesa i mai
tindre por a demanar ajuda o necessitar-la, ser
transgènere no em fa una persona diferent a
tota la resta, jo sempre m’he considerat un xic
corrent, amb una vida relativament avorrida o
normal però dir la meua història i els meus
punts de vista em fa feliç. Em fa feliç saber que
puc ajudar a algú que està passant per
qualsevol situació d’incertesa amb unes poques
paraules carregades d’empatia.

Com ja havia dit, abans de qualsevol etiqueta jo
soc persona, tots som persones que mereixen
respecte i viure sense ser violentades,
discriminades o marginades per identificar-se
o no amb una etiqueta. La meua filosofia de
vida és eixa, viu i deixa viure a la resta. La
diversitat és bella en totes les seues formes i
des que jo la vaig sentir en la meua pròpia pell,
cada dia m’enamore més de qui soc i em fascina
quantes persones totalment diferents hi
existeixen!

Érik Cardo, 4t ESO E

Tant tu, com jo

Selecció de microrelats presentats al
Premi Tirantianes 2021

Tant tu, com jo tenim un secret,
somiem amb un futur pròxim on el
huit de març no siga una
reivindicació sinó que serà una
celebració per haver aconseguit la
igualtat en tot el món. La igualtat
de gènere serà real i al final de mes
no hi haurà diferència salarial entre
els homes i les dones. En el esports
les dones seran igual de valorades
que els homes i seran igual
d’importants. No patiran violència
psicològica ni física, ningú es
burlarà de com visten, del seu cos,
si és grossa o prima, guapa o lletja
i podran passejar tranquil·les i
sense perill.

Tristán Quilis, 2n ESO H

Tant tu, com jo que escrius bon dia
al meu dia a dia, com jo que te’ls
vull llegir tots.

Tant jo que vull ballar, com tu que
ho faces amb mi.

Tant tu que dibuixes somriures
amb mi, com jo que em ric amb ells.

Tant jo que m’he sentit lliure, com
tu que vull que també ho vulgues.

Leanne Arrivilluga, 3r PDC
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càrrec de les circumstàncies més difícils a què
puguen enfrontar-s'hi.

Des de l’AMPA, aquest any farem unes
xarrades d'aquests temes, com són "La
Prevenció i identificació de situacions de
violència de gènere", o "Què és la diversitat de
gènere", temes d'actualitat als que hui en dia,
els nostres alumnes s’enfronten en diferents
situacions del seu dia a dia. Esperem que
aquestes dues xarrades els donen eines
suficients per poder anar endavant en aquestes
situacions, les quals posen a prova el benestar
dels nostres adolescents.

Junta directiva de l’AMPA
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L’equip directiu: «Tenim una política de
‘tolerància zero’ contra l’homofòbia i el
masclisme»
Amb trellat i forrellat entrevista el nou equip directiu de l'institut per a conéixer la
visió que tenen del centre en matèria d'igualtat i diversitat i escoltar les propostes
del seu projecte

-Amb Trellat i Forrellat: Quines activitats
se celebren al llarg de l'any amb
perspectiva de gènere, LGTB...?

-Equip directiu: Jo diria que, més que les
activitats en particular, allò que cal destacar és
la manera de fer les coses que volem tindre a
l’institut. Qualsevol de les accions i els
projectes que tenim en marxa i que volem
posar en funcionament d’ací endavant tenen
l’empremta de la igualtat de gènere i el
reconeixement al col·lectiu LGTBi.

Una altra acció que l’Equip Directiu està
duent a terme és ser particularment inflexible
amb les ofenses, verbals i, per descomptat, de
qualsevol altre tipus, que estiguen basades en
diferències de gènere o de tendència sexual.
Fer activitats puntuals que donen suport a
capes de la societat desfavorides és una cosa
necessària i que, òbviament, continuarem
realitzant, però preferim que la perspectiva de
gènere i la naturalització de les tendències
sexuals, diguem, no tradicionals, siguen trets
habituals en la vida de l’institut.

-ATIF: Quines d'aquestes activitats tenen
més acceptació? A què penseu que és degut?

-ED: Bé, és encara prompte per a traure
conclusions, però tenim la percepció que la
paritat, la igualtat i l’acceptació de la diferència
de gènere i de la diversitat sexual són aspectes
que cada dia que passa són més naturals i
menys, diem-ne, forçats: o això és el que volem
pensar perquè estem totalment convençuts i
convençudes que no hi ha una altra manera de
fomentar la tolerància i la convivència. En
particular, les activitats més acceptades són
aquelles que impliquen dinamisme,

participació activa o components lúdics i,
alhora, ens condueixen a pensar.

-ATIF: Quina percepció teniu sobre la
conscienciació de l’alumnat? Sou optimistes?

-ED: Crec que ja hem dit que som
absolutament optimistes pel que fa a aquesta
qüestió. Creiem en l’alumnat, en la seua
potencialitat i en el tipus de persona que són a
hores d’ara. En aquestes qüestions, els i les
nostres joves tenen un enorme avantatge
sobre nosaltres: la majoria veu la igualtat com
un tret identitari de la seua generació, i
qualsevol trencament d’aquest estat provoca
rebuig, lluita i unió.

-ATIF: Quines mesures, dintre de
l'entorn escolar, poden contribuir a una
societat més igualitària?

-ED: No hi ha unes mesures «màgiques» que
solucionen els problemes de la desigualtat de
gènere, ja que alguns pensaments i
comportaments estan molt arrelats en la
societat. Al nostre entendre, la pedra angular
dins d'un centre educatiu és la coordinació
d'igualtat i convivència, perquè des d'ella es
mobilitzarà la resta de la comunitat educativa.
Per descomptat, no és l'única mesura, perquè
tots hem de contribuir des de tots els àmbits.
Finalment, la política de la "tolerància zero"
enfront de persones que no respecten els
altres. Enfront de comportaments masclistes i
homòfobs tant de professorat, alumnat,
famílies i resta de treballadors del centre, tots
a una, ens hem de plantar. Els qui no respecten
han de trobar el rebuig dels altres. En aquesta
línia és necessari que actualitzem el reglament
de règim intern per a reforçar-lo.

Entrevista
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Cinema i sèries
LAS CHICAS DEL CABLE

Vicky Tormo 1rBatS

Aquesta sèrie està ambientada als anys 20, on quatre dones
comencen a treballar com a teleoperadores en una companyia a
Madrid. En aquesta sèrie les dones lluiten per la igualtat entre els
sexes, ja que veiem que són quatre dones poderoses, independents i
lliures, que no depenen de ningú per aconseguir allò que es
proposen. Les condicions a nivell de treball per a les dones eren molt
dolentes, ja que havien de rebre centenars de trucades i era una feina
molt dura, en la qual només hi havia telefonistes dones mentre que els caps eren tots
homes, i cobraven molt més diners que elles.

En aquesta sèrie no només es critica el fet dels salaris i les condicions entre els sexes, sinó
la repressió que vivien moltes dones que no podien treballar perquè estava malt vist. És
per això que recomane moltíssim veure aquesta sèrie tant a homes com a dones perquè la
igualtat entre sexes és cosa de tots i crec que les històries d’aquestes dones descriuen molt
bé la situació que vivien les dones anys abans, i que encara continuem lluitant per
solucionar- les.

TE DOY MIS OJOS

María Rincón, 1rBatHHCS

Esta pel·lícula és una gran representació
del que succeeix darrere d'una relació
tòxica. Moltes vegades ens han dit que,
quan veiem alguna cosa o comportament
estrany per part de la nostra parella, el
millor és deixar-la, però no és tan fàcil com
pot paréixer. Este tipus de relacions al
principi poden semblar perfectes, com viure
en un somni, però, amb el temps, comencen
a aflorar els problemes. Pot començar per
un: Amb qui penses quedar? o On vas així
vestida?, tal volta no li dones importància al
principi, fins que aquestes preguntes
comencen a ser diàries i agressives.

Moltes vegades, les persones que es troben
en aquestes relacions no s'adonen de la
gravetat perquè el procés és llarg, la qual
cosa fa que es torne una rutina i es reste
importància a comportaments
controladors. Altres vegades, la víctima té
tanta por que prefereix callar.

MOXIE

Paula Narciso, 1rBat-S

Moxie és una pel·lícula de comèdia
dramàtica la qual té uns valors
principalment feministes. Tracta
sobre una tímida xiqueta de 16 anys
que va decidir rebel·lar-se contra les
actituds sexistes i masclistes al seu
institut, ja que, per exemple, a una
xiqueta de la seua classe la van
expulssar de l'institut per portar un
top. Això va desencadenar que la
protagonista s'inspirara en l'actitud
rebel de la seua mare i va publicar un
fanzine el qual va iniciar un
moviment revolucionari al seu institut.

Aquesta pel·lícula representa molt
bé algunes situacions que vivim les
dones hui dia a causa del masclisme i
de la misogínia i crec que seria una
gran ajuda per a les dones que el
homes vegeren aquesta pel·lícula per
a tractar de comprendre’ns.

Cultura
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FAKE NEWS
Lucía Aguado, Ainhoa Mateu, Marcos Roldán i Neus Sánchez, 3r ESO D.

En aquests temps d’excés d’informació i d’immediatesa mediàtica, correm el risc de
caure víctimes de notícies propagades com a certes però que en realitat amaguen
mitges veritats o, directament, mentides. Això és el que anomenem fake news. Alhora,
encara veiem com, malauradament, la perspectiva de gènere i a favor de la igualtat
encara no s’ha incorporat a tots els mitjans de comunicació. Aquesta secció es proposa
destapar totes aquestes males pràctiques.

Malgrat que el titular diu que la ministra
s’ho «inventa», si llegim el cos de la notícia

veiem que les denúncies per violència
masclista han augmentat en un 57% arran de
l’erupció del volcà, tal com reconeix el mateix
OK Diario. Veiem així com el diari tracta de
minimitzar una situació de violència contra
les dones que les dades confirmen.

Cap col·lectiu ha demanat una ajuda
per ser homosexual. El fet al qual fa

referència aquesta notícia falsa és un
manifest signat per diverses
organitzacions LGTBIQ+ en què se
sumen a la petició d’una Renda Bàsica
Universal, que, com el seu nom indica, és
per a tot el conjunt de la població.

Als últims Jocs Olímpics, celebrats aquest estiu, la tenista espanyola Paula Badosa es
va classificar per a quarts de final, i el diari La Razón va decidir que la millor manera

d’abordar la notícia era fent referència a un home, l’humorista David Broncano. Broncano
va respondre a Twitter amb indignació, denunciant el fet que una esportista d'elit com
Badosa haja de ser coneguda per ser la seua ‘ex’ i no per la seua trajectòria professional.
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Jo pense que és un acte
inhumà, perquè el que va fer
La Manada és de vergonya.
Primer, violant la víctima i
segon, demanant privacitat de
les seues cares. Crec que el
NO, és a dir quan algú no diu
que SÍ, s’ha de respectar, però
ells quan la van violar no ho
van fer.
#AmbTrellatIForrellat
#JoSíElCrec
#AarónLatorreComes

Nayara Calvo Jurado
El baròmetre de Joventut i Gènere 2021 i
explica que hi ha diferències significatives
entre els joves sobre la seua percepció de
la desigualtat. Jo considere que la
violència sempre hi ha estat, i que hem de
fixar-nos en totes les alertes, no totes les
dones parlen, algunes tenen por a contar-
ho per les amenaces, per si maten al fill...
Jo pense que ningú ha de dir com has de
vestir o amb qui pots parlar pel mòbil, això
és masclisme i amb el temps anirà a pitjor.
Qui t’ama no et cohibeix ni et diu amb qui
anar o que posar-te.
#ViolènciaMasclista #AmbTrellatIForrellat

La meua opinió és que els de la Manada són uns covards. Han violat,
enregistrat i abandonat la dona, en aquell moment ningú no pensava
en la salvatjada que estaven fent. Ara ell està demanant perdó perquè
li rebaixen la condemna. I això no està clar, per més que demane perdó
i reconega els fets, el mal ja està fet. #JoSíTeCrec #SheilaCruzColorado
#AmbTrellatIForrellat

Sheila Cruz Colorado

L’assassinat de Samuel és un
crim homòfob perquè tots li
peguen fins a matar-lo al crit de
“maricón”. Crec que no hem
d’amagar-nos de ningú, sigues
lesbiana, gai o trans. A més,
tampoc estic d’acord que Kathie
eixirà en llibertat, ja que per la
seua culpa comença la lluita, i
crida al seu nóvio Diego: “Mátalo”.
#NayaraCalvoJurado
#AmbTrellatIForrellat
#JustíciaPerASamuel

Xavi Daroz Vallejo
És inacceptable que una persona perda la
vida per la seua tendència sexual. És
imperdonable! Dotze persones colpejant
un altre fins a produir-li a mort, hauria
d’estar castigat amb la pena màxima. El
tres de juliol de matinada, el pobre Samuel
eixia amb una amiga de la discoteca en
què estava a Galícia, concretament a A
Corunya, quan es va trobar la mort a colps
i al crit de "Maricón". No entenc com
aquestes persones se senten orgulloses
d'haver assassinat una altra. Si jo fora la
seua família, no podria ni mirar-los a la cara.
#ForçaSamuel #HateHomofòbia



- Comença per la A: Vincle d’afecte i de confiança que s’estableix entre dues persones que no
són família.
- Comença per la B: Qualitat de qui és bo, de qui té inclinació natural a fer el bé.
- Comença per la C: Vincle de solidaritat que hi ha entre companys.
- Comença per la D: Qualitat de divers, multitud de coses diverses.
- Comença per la E: Sentiment d’identificació amb algú o alguna cosa o, també, capacitat
d’identificació amb algú amb qui compateixes els seus sentiments.
- Comença per la F: Lleialtat. Qualitat de fidel envers algú que ha dipositat la seus confiança
amb tu.
- Comença per la G: Qualitat de generós. Qui és franc i liberal demostra una gran...
- Comença per la H: Que s’adequa a les normes que exigeix el pudor i la decència, que no
s’oposa als bons costums de la societat en què viu. Sinònim d’honrat.
- Comença per la I: Qualitat d’igual. En una societat que tots els individus tinguen els mateixos
drets i obligacions.
- Comença per la J: Que actua d’acord amb la
justícia, que és equànime.
- Comença per la K: Fruit de les accions
acomplertes per cadascun dels éssers, el fruit del qual
determina un renaixement divers en l’escala dels
éssers i la felicitat o dissort futures.
- Comença per la L: Estat o condició de qui
és lliure, de qui no és esclau o no està
empresonat.
- Comença per M: Que és més bo o que està
més bé. La nostra societat hauria de ser...
- Comença per la N: Persona que té grans
qualitats morals.
- Comença per la O: Disposició o propensió a
veure i a jutjar les coses tenint en compte l’aspecte
més favorable.
- Comença per la P: Estat de tranquil·litat o
quietud. Que no és torbat per cap molèstia, ànsia o
patiment.
- Conté la Q: Propi d’un persona equilibrada i justa.
- Comença per R: Sentiment de consideració envers algú per raó dels seus mèrits, el seu
rang, el seu saber, etc.; o, simplement, perquè tothom n’és digne.
- Comença per la S: Conjunt de coneixements amplis i profunds que s’adquireixen mitjançant
l’estudi o l’experiència.
- Comença per la T: Actitud d’una persona que respecta les opinions, idees o actituds de la
resta de persones; encara que no coincidisquen amb les seues opinions pròpies.
- Conté la U: Virtut humana atribuïda a qui ha desenvolupat consciència de les seues pròpies
limitacions i debilitats i n’obra en consciència.
- Comença per la V: Determinació per a enfrontar-se a situacions arriscades o complicades;
especialment en aquelles que s’ha de defensar el que es considera just.
- Comença per la W: Cognom del compositor alemany que va composar la famosa obra
L’ocàs dels déus.
- Conté la X: Persona que està encontra del sexisme; és a dir, s’oposa a la discriminació per
raons de sexe.
- Conté la Y: Acció de guanyar, d’obtindre beneficis. Si aconseguim fer una societat més justa
tots obtindrem un bon...
- Conté la Z: Acció de donar suport, de recolzar.
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(Amistat,bondat,companyonia,diversitat,empatia,fidelitat,generositat,
honest,igualtat,just,karma,llibertat,millor,noble,optimisme,pau,
equànime,respecte,saviesa,tolerància,humilitat,valentia,Wagner,
antisexista,guany,recolzament)
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