
El passat dilluns 25 de Novembre celebràvem el dia internacional per l’eliminació de  la 

violència contra les dones, un dia que no va passar de llarg per a l’estudiantat de la 

nostra facultat gràcies a les accions de l’ADR, de la Junta i dels sindicats estudiantils. 

Encara no havíem deixat de pensar en el 25 de Novembre i el problema de la violència 

de gènere quan ens sobtà una noticia que havia ocorregut ben a prop de nosaltres: una 

jove de 26 anys havia estat assassinada per la seua exparella en aquesta mateixa 

avinguda. Una noticia que ens havia passat tan a prop que ens havia fet viure de primera 

mà aquest drama que sovint veiem despersonalitzat i allunyat als mitjans de 

comunicació. La mort d’aquesta jove es suma a la llarga i terrible llista d’assassinats 

masclistes en aquest any. Al País Valencià és la vuitena, a l’estat espanyol el compte ja 

passa de la cinquantena i arriba 700 dones assassinades si contem des dels últims 10 

anys. 

Des de la facultat de Geografia i Història volem mostrar la nostra total repulsa a aquest 

acte de crueltat extrema, però no solament a aquest que ens ha colpit de tan a prop, sinó 

a tots aquells assassinats per motius de gènere que han ocorregut a l’estat espanyol en 

els últims 10 anys que, recordem, han arribat a l’esgarrifadora xifra de 700 dones 

assassinades. Però no volem quedar-nos ací, en la punta de l’iceberg, en l’expressió mes 

explicita i cruel d’un problema que ens afecta a totes, dones i homes, com és el 

patriarcat. Segons els col·lectius feministes tota dona pateix al llarg de la seua vida els 

efectes de la violència de gènere, i no cal arribar a l’extrem de l’agressió o l’assassinat, 

sinó que una mala paraula, un comentari sexista, algú que se’n sobrepassa, pot arribar a 

fer tan de mal com un cop de puny o una ganivetada. Això també és violència de 

gènere. 

Des de l’ADR de la facultat de geografia i història volem llançar un crit contra la 

violència de gènere en totes les seues expressions i animar a les seues víctimes a fer tot 

el possible per acabar amb aquest problema que duem arrossegant durant tant de temps. 

També, volem donar tot el nostre suport i condol a la família de la jove que ahir va ser 

assassinada i a les famílies de totes les víctimes de la violència de gènere. 

Ni una dona més assassinada! 

Ni una dona més víctima de la violència de gènere! 


