
Bon dia a totes i tots,

Avui ens trobam reunits i reunides per donar visibilitat al dia de l’Eliminació de la
violència contra la dona. Tot i que és molt trist que encara hagi d’existir aquest
dia, també és cert que avui ja podem celebrar que som la 1ª generació de
murers i mureres que creixerà amb idees de canvi i de lluita cap a la igualtat.
Som aquí per ser la veu de tots els nins i nines de Muro compromesos a no
admetre com a normals tots aquells fets i estereotips quotidians que han acabat
col·locant les dones en una posició d’inferioritat i de vulnerabilitat en lloc de
gaudir d’una igualtat de drets i d’oportunitats.

És per aquest motiu que volem cridar algunes de les frases per la igualtat entre
homes i dones, entre nins i nines, que hem recollit de les aportacions dels
diferents grups classe.

Ens agradaria que ens acompanyéssiu en aquestes reivindicacions:

● Rebutjam créixer pensant que les dones són dèbils i inferiors i els
homes forts i protectors. [Cridar: HO REBUTJAM ]

● Rebutjam la idea que les dones creixin pensant que tenen la
necessitat de ser protegides. [Cridar: HO REBUTJAM]

● Rebutjam que els robots que fan net tenguin nom de dona. [Cridar:
HO REBUTJAM]

● Rebutjam els Mercadonas si no hi ha Mercahomes. [Cridar: HO
REBUTJAM]

● Volem que la lluita per la igualtat sigui una lluita humana i no una
lluita femenina. [Cridar: HO VOLEM]

● Volem tantes superheroïnes com superherois. [Cridar: HO VOLEM]
● Volem la mateixa implicació a les tasques de casa per part de tota

la família. [Cridar: HO VOLEM]
● Volem sortir al carrer sense por. [Cridar: HO VOLEM]
● Volem que a la televisió i a les xarxes, homes i dones representin

les mateixes coses i que siguin persones normals, com les que hi
ha al carrer. [Cridar: HO VOLEM]

● Volem que no hi hagi colors, professions, joguines i canals de
youtube de nin o de nina. Cada persona és lliure de tenir els seus
gustos. [Cridar: HO VOLEM]



● No volem que les dones siguin valentes, volem que siguin lliures.
[Cridar: HO VOLEM]

● En la lluita per la igualtat volem que no es faci ni una passa
endarrere. [Cridar: HO VOLEM]

● Volem igualtat. [Cridar: VOLEM]

Aquesta desigualtat ha fet que sovint les dones siguin cosificades i tractades
com si fossin objectes, però des d’aquí hem de recordar que SOM SUBJECTES
i NO OBJECTES.
Us deixam algunes frases que ha proposat l’alumnat i us demanam que ens
acompanyeu amb 2 mamballetes en acabar cada frase:

● El meu cos no vol la teva opinió.  
● Ni la terra ni les dones són territori de conquesta.  
● Ni la llargada de la falda ni la mida de l’escot diuen “SÍ vull”.  
● No som cans a qui xiular pel carrer.  
● Amb roba o sense roba, el meu cos no es toca.  
● No volem els vostres comentaris sobre els nostres cossos quan

passejam pel carrer.  

A més del fet de créixer de manera diferent quan ets nin o ets nina, ens hem
adonat que les relacions també es poden generar des de la desigualtat i
convertir una cosa preciosa en relacions que no són sanes. Aquestes relacions
tòxiques poden acabar generant perilloses situacions de violència contra la
parella, així que aquí volem alçar la veu per les que ja no hi són, per les que
perillen i per les persones que escoltaran i ajudaran a qui ho necessita amb un
recull de frases que volen donar coratge per dir NO a la violència masclista.
Us animam també a participar fent 2 mamballetes en acabar cada frase:

● Mai no et rendeixis, el dia que menys t’esperes, ho pots aconseguir.
 

● Et podran rompre una mà però que mai et rompin la veu contra la
violència.  

● La violència no només és pegar, no deixis que t’humiliïn, et
controlin o et prohibeixin.  

● Qui bé t’estima et vol feliç.  



● Si l’amor t’estreny, no és de la teva talla.  
● L’amor no és l’hòstia.  
● Estimar no fa mal; viu l’amor des del respecte, la confiança, la bona

comunicació i reconeixent un espai personal.  
● L’amor no ho pot tot. L’amor de les pel·lícules és ciència ficció.


Par acabar aquest manifest volem recordar que la lluita per la igualtat i per
l’eliminació de la violència contra la dona és una lluita de tota la societat. Si
deixam la meitat d’aquesta enrere mai no podrem avançar. Per tant, nosaltres
ens comprometem a posar una altra mirada més crítica a totes aquelles
situacions que no tractin per igual totes les persones i demanam a les
administracions, al professorat i a les famílies que el motor d’aquest canvi de
societat comenci amb la nostra educació.


