Un clam contra la violència vers les dones
Dll, 25/11/2019 per Catalunya Religió

(CR) Aquest dilluns 25 de novembre es celebra el Dia internacional per
l’erradicació de les violències contra les dones. Són moltes les institucions de
l’àmbit eclesial que s’han manifestat en contra de les violències en contra de les
dones. Algunes ho han fet publicant comunicats, d’altres amb vídeos i algunes
institucions educatives han impartit tallers per prevenir la violència.
Aquesta data va ser instaurada per l’ONU en commemoració de Patria, Minerva i
Maria Teresa Mirabal, tres germanes de República Dominicana l’assassinat
assassinades l’any 1960 per ser contràries a la dictadura que governava el país.
Segons dades del Ministeri d’Igualtat en els darrers 5 anys més de 260 dones han
estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.
Les treballadores i treballadors de l'@escolapiacat i tota la seva
comunitat, rebutgem la legitimació, la invisibilització i la normalització
de la violència masclista.
Avui, i tots els dies, uneix-te contra la violència de
gènere.#diacontralaviolènciadegènere #25N
pic.twitter.com/L5FfFaJvuk
— Servei Solidari (@serveisolidari) November 25, 2019
Avui 25N és el Dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones. Des del Moviment difonem el manifest institucional i
reivindiquem una educació en el lleure basada en la igualtat i en el
respecte. https://t.co/M0XDIEG1Hv#LliuresISensePor #SomMoviment
pic.twitter.com/WY6RZCnX3R
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— MCECC (@esplaisMCECC) November 25, 2019
Des de Jesuïtes Educació manifestem un NO rotund a la violència de
gènere i treballem des de l'#educació per a la igualtat de gènere i per
prevenir qualsevol actitud violenta cap a les dones.
#DiaContralaViolènciaMasclista https://t.co/Qy298m9v0b
— Jesuïtes Educació (@JesuitesEdu) November 25, 2019
LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L´ESCOLA PIA I TOTA
LA SEVA COMUNITAT. REBUTGEM LA LEGITIMACIÓ, LA
INVISIBILIZACIÓ I LA NORMALITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE!#25N #25NEmComprometo #violenciadegenere
pic.twitter.com/2nTxnLiEhd
— Escola Pia Catalunya (@escolapiacat) November 25, 2019
Avui és el Dia internacional per a l'eliminació de la violència masclista i
la #URL s'adhereix als manifestos de @CrueUniversidad
@universitatscat @esportcatuni
https://t.co/jdBScUyuHD pic.twitter.com/a1LpUJZvZR
— U. Ramon Llull (URL) (@uramonllull) November 25, 2019
Aquest taller de formació per a la prevenció de la #violènciadegènere
de #JEPobleSec és un exemple de com es pot educar des de les aules
per prevenir qualsevol actitud violenta cap a les dones.
#DiaContralaViolènciaMasclista pic.twitter.com/RrjhaqfIyL
— Jesuïtes Educació (@JesuitesEdu) November 25, 2019
Les dones del Raval son conscients del que S’exigeix: llibertat i
dignitat. Només... faltem els homes! Seguirem lluitant contra tota
mena de violència patriarcal @casalinfants @DialegsDeDona
@TotRaval pic.twitter.com/mL95TfX3Tl
— enric canet (@enricbcn) November 25, 2019
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