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25N DIA INTERNACIONAL
para la eliminación de la
violencia contra las mujeres

Quatre ratlles:
existeix i cal
acabar amb ella

La violencia contra la mujer
existe y hay que eliminarla

2021

En el temps que portem de
l’any 2021, 37 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 masclistes
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, 1.118 dones han
mort assassinades per les
seues parelles. Negar aquesta
realitat és negar una evidència
molt dolorosa contra la qual hi
ha que intervindre.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual.
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 (37 mujeres han sido
asesinadas en lo que va de año 2021 y 1.118 mujeres han sido asesinadas
desde 2003). Muchas de las víctimas de violencia de género no habían puesto
denuncia previa (en 2021, 29 de las 37 asesinadas, un 78,4%, no había denunciado previamente). La mayor parte de las víctimas y de sus verdugos son
de nacionalidad española (en lo que llevamos de 2021, el 81,1% de los agresores lo eran), 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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PÀGINES CENTRALS

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
El passat dijous, 18 de novembre es
realitzaren les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar
de Centre en els sector d’alumnat i
professorat.
En el sector d’alumnes, es presentaren dos
candidatures per a elegir a les dues persones que ens representaran durant els propers 4 anys. Amb una important participació
foren elegides com a membres del Consell
Escolar les alumnes Mati Daries González
(amb 213 vots) i Lola Sánchez Calkzado
(amb 200 vots). Per part del Professorat,
han estat elegits els professors Alfred Vila
Estarelles i Juan Miguel Moreno Zahínos.
Enhorabona a tots i totes!

Distints moments
de la jornada
electoral del 18-N
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L’Escola d’Adults,
guardonada amb el
Premi Carta de Poblament de Torrent 2021
en la modalitat de
Societat i Concòrdia
L'Ajuntament de Torrent convoca biennalment
els Premis Carta de Poblament de Torrent, per
guardonar en diferents modalitats a aquelles
persones, entitats o col·lectius amb una labor
altament significativa per a la societat.
Les modalitats dels Premis són: Arts, Lletres i
Esports; Ciència, Tecnologia i Medi Ambient;
Societat i Concòrdia; Trajectòria professional.
El jurat encarregat d'atorgar els Premis Carta de
Poblament de Torrent en l'edició de 2021 ha
pres la decisió de donar aquest guardó, en la
modalitat de Societat i Concòrdia, a l'Escola d'Adults de Torrent - Centre Públic de Formació de
Persones Adultes.
L'acte de lliurament dels Premis serà el proper
diumenge, 28 de novembre, a les 11 h. en la Sala Cívica de l’Antic Mercat (Mercat junt a la Torre, primer pis). Pensem que és un acte important
pel reconeixement del treball de totes les persones que han participat i participen en les propostes formatives de l’Escola d’Adults. Feu lloc a les
vostres agendes per participar en aquest reconeixement públic a tot el professorat, alumnat,
voluntariat, personal de serveis, a l’Associació
d’Alumnes... a totes les persones que al llarg de
36 anys han fet la seua aportació per construir
dia rere dia el Centre Públic d'EPA de Torrent.
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ÚLTIMA
Aula
Oberta

No et perdes…
Les properes activitats...

NOS UNIMOS A UNA BUENA
CAUSA SOLIDARIA…
Recogida de LIBROS y otros
materiales, EN FRANCÉS
Organizada por la ONG BIBLIOTECAS SIN FRONTERAS
Destino del material, Haití y República del Congo

Tipo de material: libros, CDs, DVDs, vídeos,
casetes… EN FRANCÉS!!!

Entrega del material, hasta el 25 de noviembre, de 17 a 19 h en la Asociación de
Alumnos/as (Escuela de Adultos de Torrent, Plaza San Pascual, 20).
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