
 

 

Adreçada a la població juvenil, el seu objectiu és transmetre valors de convivència, educació i 

respecte en oposició a actituds masclistes 

El Puig, el primer a acollir l'exposició “NO EM TOQUES EL WHATSAPP” 

 

El Puig albergarà, del 28 de febrer al 15 de març, una exposició de fotografia titulada “No em 

toques el WhatsApp” organitzada per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ GVA.JOVE) 

 

Aquesta exposició és resultat d'un concurs realitzat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el passat 25 de 

novembre entre joves de 14 i 30 anys, el fi dels quals és transmetre els valors de convivència, 

educació i respecte davant les actituds violentes que existeixen encara hui dia contra les 

dones.  

D'aquesta manera, es vol conscienciar de la realitat que viuen moltes dones, gran part d'elles 

adolescents i joves, així com de la necessitat d'ajudar a qui patix pateixen qualsevol tipus 

d'assetjament, denunciar qualsevol manifestació o indici de violència, incidint en el control que 

s'exercix sobre les xiquetes, adolescents i joves "en coses tan senzilles" com mirar-los els 

missatges i/o cridades de mòbil. 

Aquesta és la segona edició del concurs i la primera vegada que els resultats es mostren al 

públic en una exposició havent sigut triat El Puig com la població on s'exposaran 20 panells 

amb les fotografies guanyadores. Per açò, el pròxim 6 de març a les 19:00h en el Espai Jove 

(Centre Cívic) es durà a terme una presentació en la qual es comptarà amb la presència del 

secretari general de l'IVAJ GVA.JOVE, Jesús Martí, qui ens explicarà el projecte, així com  

l'Alcaldessa del Puig, Luisa Salvador. Juliàn Oriola, regidor de Joventut, considera "Aquesta 

exposició és una gran oportunitat per al Puig, el poder ser la primera població a mostrar als/a 

les nostres  joves aquesta eficaç eina de prevenció. L'objectiu és treballar la violència de 

gènere, el control a través de la tecnologia, amb els centres educatius i la població jove en 

general" 

L'exposició romandrà del 28 de febrer al 3 de març en l'IES el Puig on els/les alumnes podran 

treballar amb aquest material, traslladant-la del 6 al 15  de març a l’Espai Jove perquè puga ser 

visitada pel públic en general. 

 

 


