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Quatre ratlles:
existeix i cal
acabar amb ella
En el temps que portem de
l’any 2019, 51 dones han sigut
assassinades per les seues
parelles masculines pel fet de
ser dones. L’assassinat de
dones és una manera extrema
de violència masclista que es
manifesta de moltes altres
maneres en la vida quotidiana,
en comportaments
micromasclistes amb els quals
hi ha que acabar: menyspreu,
maltractament psicològic,
violència quotidiana, llenguatge
sexista, assetjament,
insinuacions no desitjades,
coaccions, assetjament a la
intimitat, control del telèfon
mòbil, espionatge a missatges,
whatsapps o correus
personals... Des de l’any 2003,
a Espanya, més de mil dones
han mort assassinades per les
seues parelles. Negar aquesta
realitat és negar una evidència
molt dolorosa. En els temps
actuals, MENTIR sobre
aquesta dura realitat és SER
CÒMPLICE de la mateixa.

25N DIA INTERNACIONAL
para la eliminación de la
violencia contra las mujeres
La violencia contra la mujer existe
y hay que eliminarla
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre
las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
La violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica y en sociedades
como la nuestra incluye violencia ejercida por un compañero sentimental
(violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, asesinato); violencia
sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no
deseadas, abuso sexual infantil, acecho, acoso callejero, acoso cibernético), y
trata de seres humanos (esclavitud y explotación sexual).
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por
la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
En España, siguen existiendo estas formas de violencia, y se manifiestan de
manera extrema en los casos de asesinatos de mujeres (51 mujeres asesinadas en lo que va de año 2019 y más de mil mujeres asesinadas desde 2003).
Muchas de las víctimas de violencia de género no habían puesto denuncia previa (en 2019, 40 de las 51). La mayor parte de las víctimas y de sus verdugos
son de nacionalidad española, y aunque ha aumentado la conciencia social y
se ponen más denuncias por violencia de género, la lacra sigue existiendo. En
2018, se pusieron 166.961 denuncias, y solo 1 fue considerada falsa por la propia justicia.
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ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El passat dijous, 21 de novembre es
realitzaren les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar
de Centre en els sector d’alumnat,
professorat i personal de serveis.
En el sector d’alumnes, es presentaren tres
candidatures per a elegir a les dues persones que ens representaran durant els propers 4 anys. Amb una important participació
i uns resultats molt ajustats, foren elegits
com a membres del Consell Escolar l’alumna
Carmen Barberá Gadea (amb 206 vots) i
Daniel Carratalá León (amb 170 vots). L’allumna Carmen Sanz Usach va obtindre 156
vots, i serà suplent en la composició del nou
Consell Escolar. Per part del Professorat, ha
estat elegit el professor Joan Domenech Zaragoza, i per part del personal d’administració i serveis del Centre, ha estat elegit
Marco A. Alarcón Retamosa.
Enhorabona a tots i totes!

Distints moments de la jornada electoral
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En Nadal, decorarem
l’arbre municipal
Des de fa vora vints anys, els centres educatius de
Torrent decoren l’arbre de Nadal que hi ha a la rotonda de l’Ajuntament, a la Plaça Bisbe Benlloch. És el
ficus gran de la rotonda. Enguany, l’Escola d’Adults
de Torrent té aquesta responsabilitat i, entre tots i
totes, tractarem de fer-ne un arbre nadalenc que
transmeta

els nostres desigs de pau, solidaritat i

convivència en una societat multicultural on el respecte a les minories siga un pilar essencial.
Estem fent diferents elements decoratius, però un
dels més importants serà una estrella de 8 puntes
molt fàcil de fer. Es necessiten dos brics usats (amb
la qual cosa, també contribuirem en el reciclatge).
Ací vos expliquem com es fan les estrelles, FEU LA
VOSTRA PRÒPIA ESTRELLA I ANOTEU EN ELLA
UN DESIG... Totes juntes brillaran en l’arbre per una
societat més justa i solidària.

Per a vore com es fa, podeu vore un tutorial en youtube: https://youtu.be/TTkyAJXLYew
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ÚLTIMA
Aula
Oberta

No et perdes…
Les properes activitats...

Fulls informatius del Centre Públic fpa Torrent

nº 314 del 16 al 30 de novembre de 2019 / pàg. 4

