Bon dia a tothom,
en aquest dia tan especial, 25 de novembre, ens hem reunit aquí perquè volem
manifestar-nos contra la violència sexista.

Tot va començar en un dia com avui, l'any 1960 a la República Dominicana.
Les germanes Mirabal que eren unes activistes polítiques que lluitaven per les
llibertats democràtiques, van ser executades pel dictador Rafael Trujillo.

39 anys més tard, el 1999, l'Assemblea General de les Nacions Unides va
declarar el 25 de novembre, Dia Internacional de l'eliminació de la violència
contra les dones.
Aixi, el dia de la seva mort s´ha convertit en el de la denúncia de la violència
que pateixen tantes dones d´arreu del món. En aquest dia s´uneixen milers de
persones per reivindicar un món més just, lliure de discriminació i sense
violència.

El nostre institut també vol formar part d'aquesta diada de denúncia contra la
violència que afecta majoritàriament a les dones, però que directa o
indirectament ens afecta a tots i a totes.
Com cada any, hem realitzat una sèrie d'activitats, que ara us mostrarem i
posarem així el nostre petit gra de sorra:
1. En primer lloc, alumnes representants d'ESO i Cicles Formatius llegiran
el manifest redactat per l'alumnat 4t d'ESO.
2. A continuació, podrem veure un vídeo recopilatori dels 7 anys que ja fa
que celebrem aquesta diada a l'institut Guindàvols.
3. Seguidament, alumnes de l'optativa de Teatre de 1r d'ESO
representaran l'obra que duu per títol “EL PRÍNCIPE (H)ERRANTE”,
obra que demà dia 26 a dos quarts de set i a les vuit del vespre,
ltornaran a representar al teatre Escorxador, en el marc la jornada
“Talent per compartir”, organitzada per Àrea de la dona de la Paeria.
4. També veurem dos curtmetratges (Tápate i Recibido) preparats per
l’alumnat de 2BATX a la matèria de Literatura. Aquests Curtmetratges
també participaran l’endemà a la mateixa jornada “Talent per compartir”.
5. I per finalitzar: Un grup d’alumnes representants de diversos cursos
interpretaran una adaptació de la cançó reivindicativa “Basta” (de la
cantant de Hip-hop lleidatana Bigui). Els intruments han estat dissenyats
i construïts amb material reciclat (tubs) a la matèria de Física de 2n batx.
Cantarà Vanina Vergara alumna de (2n batxA)

Digirà els instruments Pau Just (2n batxA)
El director musical és en Lluís Carrera
I l'interpretaran representants de diversos curs.

A continuació legirem el manifest: Endavant,
_______________,
________________,
________________
i ________________
LECTURA (2 alumnes ESO + 2 alumnes CFGM)

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2014

En aquest dia, 25 de novembre de 2014, ens volem manifestar contra la
violència sexista. És un dia de denúncia i reivindicació internacional, ja que
moltes dones i les persones del seu entorn, pateixen maltractaments tan
psicològics com físics pel simple fet de ser dones, i així les animem a no rendirse i lluitar. Que sapiguin que sempre hi haurà gent que els recolzara quan ho
necessitin.

Amb aquest manifest volem transmetre la nostra solidaritat i expressar la nostra
declaració d'intencions, perquè volem que tots i totes tinguem fortalesa i no
permetem que ningú mai ens faci sentir inferiors ni permetem que això pugui
passar a altres persones.
Tampoc volem oblidar tots els infants, nens i nenes innocents, que es veuen
involucrats en aquestes situacions de violència i injustícia.

Per evitar aquest tipus de violència, que atempta contra els drets humans,
nosaltres defensem la igualtat com a valor bàsic social, perquè tots i totes som
iguals, i entre iguals no hi ha lloc per al abusos ni els maltractaments.

Per això, diem ben fort:
SI ENS UNIM I ENS FEM COSTAT,
FAREM UN PAS ENDAVANT PER LA IGUALTAT

Com hem avançat, a continuació, podrem veure un vídeo recopilatori
dels 7 anys que ja fa que celebrem aquesta diada a l'institut Guindàvols.

VÍDEO Durada: 3’’ x 336 imatges = 16’ 8’’

Seguidament, alumnes de l'optativa de Teatre de 1r d'ESO representaran l'obra
que duu per títol “EL PRÍNCIPE (H)ERRANTE”.
El repartiment és com segueix:
Chaimaa Abouchi
en el paper de
Andrea Alabart
en el paper de
Xènia Capdevila
en el paper de
Judith Cortés,
en el paper de
Ikram El Quamari
en el paper de
Julia Stephanie Estevez
en el paper de
Daniel Estrada
en el paper de
Shakira Hernández
en el paper de
Yousra Kassimi,
en el paper de
Marc Lostes,
en el paper de
Ariadna Reyes,
en el paper de
Anna Sánchez,
en el paper de
Sara Serés
en el paper de
Durada: 20-30’

Fantàstic! Quines promeses del teatre tenim a l’institut!
Bé, ara veurem dos curtmetratges (Tápate i Recibido) preparats per l’alumnat
de 2BATX a la matèria de Literatura. Es tracta de curmetratges que tenen
l’objectiu de conscienciar els i les espectadores dels perills de caure en l’espiral
de la violència que comença amb actituds de control i prepotència.
durada:
Recibido 3’
Tápate
3’
I per finalitzar, la nostra actuació estel·lar i que ha estat el motiu del lema
d’enguany: ACCIÓ PER UN TUB, MÚSICA PER UN TUB.
Un grup d’alumnes representants de diversos cursos interpretaran una
adaptació de la cançó reivindicativa “Basta” (de la cantant de Hip-hop lleidatana
Bigui). Els intruments han estat dissenyats i construïts amb material reciclat
(tubs) a la matèria de Física de 2n batx.
Cantarà Vanina Vergara, alumna de (2n batxA)
Digirà els instruments, Pau Just (2n batxA)

El director musical és en Lluís Carrera
I l'interpretaran alumnes representants de diversos curs.

Abans, però, veurem el procés que s’ha seguit en aquest EXPERIMENT que ha
implicat alumnes de diferents cursos i diverses assignatures.
PRESENTACIÓ ppt

durada: 1 minut

ACTUACIÓ

Felicitacions, artistes!
I amb aquesta actuació donem per acabat l’acte que ha volgut ser la nostra
contribució, petita però no menys important, a defensar la no tolerància envers
qualsevol manifestació de violència i assetjament.
Bon dia a tothom.

Ens demanen que us Recordem que heu de tornar les cadires a l’aula d’on
provenen.

