
25 DE NOVEMBRE 2008

Activitats per a la prevenció de la violència de gènere curs 2008-2009:

1er  i  2º  d’ESO:  dinèmiques  de  grup  preparades  pel  departament  d’integració  Social 
(Virginia Romero, Palmira Medina)
3er d’ESO: “Talla amb els mals rotllos”, Departament de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya.
4t d’ESO: “Jornada de treball interescolar per a la prevenció de la violencia en la parella” 
Ajuntament del Masnou, Regidoria de la Dona. 4h aproximadament (de 10h a 14h, a la 
sala polivalente de Can n’Humet).
Batxillerats:  El Departament de Llengües ha preparat,  com cada any, una activitat de 
creació de textos i reflexió sobre el tema. El lema serà “ESTIMAR ÉS RESPECTAR”

Estimar és respectar

L'estimar no vol dir menysprear 

com un mal ric menysprea els diners,

com un mal home menysestima l'entorn,

com un nen menysprea el món.

Doncs, l'estimar és l'extraordinària

metamorfosi de la crisàl·lida en papallona, 

que passa de la menyspreable indeferència

a la gran admiració dels sords,

dels que tanquen la porta a la tolerància,

al canvi, a la imaginació, a ser estimats.

L'estimar és respectar a la papallona 

com un ecologista venera l'ambient,

tant en les èpoques de gran esplendor

com en els moments més crítics.
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S'ha de respectar per consideració a l'altre,

per no malmetre la bellesa del seu interior

i per no passar de l'amor a l'habitud,

que es repeteix dia rere dia,

sense cap sentiment d'alegria,

i sense, ja, sentir res per l'altra papallona.

4 ESO B David Duran Pérez

ESTIMAR ÉS RESPECTAR

Ja estic cansat de posar la telivisió i veure’ls.
Ja estic cansat de la manca d’estima.

Ja estic cansat de llegir els diaris i trobar-los.
Ja estic cansat de la falta de respecte.

Ja estic cansat d’escoltar els veïns i sentir-los.
Ja etic cansat d’ells, 

de les seves tonteries, 
dels seus prejudics,

de les seves estuideses,
ja n’estic cansat.

                                                                                                      Horacio Cisneros Robles 
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