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Butlletí informatiu de les activitats realitzades en matèria d'igualtat a
la comarca de l'Horta Sud.

    VISITA LA PÀGINA WEB    

 

AÇÓ ÉS EL QUE HA PASSAT AQUEST MES

Des de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat l'Horta Sud, presentem el primer butlletí
informatiu en el qual podràs trobar una mostra representativa de les actuacions en
matèria d'igualtat entre dones i homes, que s'estan realitzant pels diferents ajuntaments
que conformen la comarca l'Horta Sud. 

També us facilitem convocatòries i notícies rellevants. 

Esperem que siga del vostre interés!

http://mancohortasud.es/
mailto:igualdad@mancohortasud.es
http://www.mancohortasud.es/serveis/unitat-digualtat/


CAMPANYES I ACTIVITATS

Vos anem a mostrar les diferents activitats i campanyes que s'han realitzat en matèria
d'igualtat entre dones i homes a la comarca l'Horta Sud.

Campanya Punts Violeta "No a les agressions sexistes".

Des de la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat l'Horta Sud en col·laboració amb els
ajuntaments de la comarca de l'Horta Sud, s'ha dissenyat una campanya per a previndre
les agressions sexistes en les festes. 

Aquesta campanya esta composta per: Protocol d'actuació enfront de les agressions
sexistes, material divulgatiu i formació específica en aquesta matèria. Pincha aquí.

Punts Violeta en els diferents ajuntaments de la comarca.

Ja han començat les festes en algunes localitats! 

Us deixem una mostra de la instal·lació dels Punts Violeta en diferents localitats de la
comarca: Benetússer, Massanassa i Picassent.

  

Formació personal voluntari Punts Violeta Ajuntament d'Albal i
Alaquàs.

La técnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Albal, Vicky Royo y la agent d'igualdad de la Unitat
d'Igualtat de la Mancomunitat l'Horta Sud, Mar Pérez, han impartit formació al personal
voluntari de l'associació Sororitat, que estará al front dels Punts Violeta a les festes
locals. Aquesta formació ha sigut de quatre hores en dues sessions. 

http://www.mancohortasud.es/serveis/unitat-digualtat/campanyes/


Des de l'Ajuntament d'Alaquàs, a través de l'agent d'igualtat del departament de la dona,
Mila Socuéllamos, s'ha impartit la segona edició de la formació als 25 voluntaris i
voluntàries que donaran cobertura al Punt Violeta. 

 

Jornada contra l'assetjament sexual i per raó de sexe en les
organitzacions. 3 juliol 2019. Mancomunitat l'Horta Sud. Unitat
d'Igualtat.

L'objectiu d'aquesta jornada va ser conscienciar sobre l'assetjament sexual i per raó de
sexe en les organitzacions, com reconéixer aquestes pràctiques i quines eines hi ha
disponibles per a lluitar contra elles en l'àmbit laboral, així com conéixer experiències en
la implantació de protocols d'actuació tant en ajuntaments com en empreses. 

Aquesta jornada va ser inaugurada per la Directora de l'Institut de les dones i per la
igualtat de gènere, María Such Palomares, i van assistir al voltant de 60 persones, tant
d'ajuntaments, com a empreses i altres organitzacions que promoguen o vulguen
promoure entorns saludables de treball i lliures d'assetjament. Ací pots veure el programa
de la jornada i el document de conclusions. Pincha aquí. 

Jornada de prevenció de la violencia de gènere."Educant per la
Igualtat". 5 juliol 2019. Casa de la Dona. Ajuntament Quart de
Poblet.

El 5 de juliol, la Unitat de Igualtat de la Mancomunitat l'Horta Sud, va assistir a la jornada,
que des de la regidoria d'Igualtat i Polítiques inclusives de l'Ajuntament de Quart de
Poblet s'ha organitzat, dirigida principalment al professorat del municipi i al personal de
l'Ajuntament, amb la intenció de crear un espai d'aprenentatge i intercanvi on va abordar
la importància de la coeducació des dels primers anys d'escolarització. Ací pots veure el
programa de la jornada. Pincha aquí. 

http://www.mancohortasud.es/serveis/unitat-digualtat/activitats-i-jornades/
http://dona.quartdepoblet.es/


Actuacions en materia de coordinació contra la violencia de
gènere en Benetùsser y Catarroja.

L'Ajuntament de Catarroja organitza un programa de formació integral de 40 hores en
matèria d'igualtat per a la detecció, prevenció i actuació municipal davant la violència de
gènere. 

 
Presentació en Benetùsser de la mesa local contra la violència de gènere que estará
formada per agents claus com membres del centre de salut, departament de serveis
socials y psicòlogues municipals, SEAFI, centres educatius y Policía local. 

Tallers y formacions realitzats en materia de igualtat.

L'Ajuntament d'Alfafar ha organitzat un taller el 9 de juliol, d'autodefensa personal, dirigit
a dones entre 12 i 30 anys. També ha iniciat el projecte "Campus Violeta", que posa a la
disposició de les dones en situació de vulnerabilitat o víctimes de la violència masclista
un espai de formació orientat a la capacitació i inserció laboral de les participants. 

http://dona.quartdepoblet.es/


 

Curs d'autodefensa per a dones "Acció, reacció" 2. El departament d'igualtat del
Ajuntament de Manises, ha iniciat el 2º curs intensiu d'autodefensa dirigit a dones, amb
l'objectiu d'adquirir ferramentes bàsiques de defensa personal per a reforçar la seguretat
en si mateixes i per a afrontar situacions en les quals la seua integritat física es veja
amenaçada. 

 

La casa de la dona de l'Ajuntament de Mislata ha organitzat un taller d'apoderament a
través de la imatge dirigit a dones, amb l'objectiu d'ajudar les dones en la cerca o millora
d'ocupació, tenint en compte aspectes com la mirada, la postura, el vestuari, etc.. 

Activitats realitzades en conmemoració del 28 juny, Día del orgull
LGTBI.

En commemoració del 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTBI, s'han organitzat per diferents
ajuntaments activitats. Ací us deixem una mostra de les realitzades a Picassent, Torrent,
Xirivella, Paiporta i Aldaia. 



 

 



CONVOCATORIAS

Us traslladem algunes convocatòries en matèria d'igualtat.

Programa *CERES i REA. Taller de formació en matèria de societat
de la informació dirigit a dones rurals. Institut de la Dona i per a la
Igualtat d'oportunitats del Ministeri de la Presidència, Relacions
amb les corts i Igualtat. Termini d'inscripció 25 agost 2019. Pincha
aquí.

Convocatoria X Edició Premis de Excelencia a la Innovació per a
dones 2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Termini d'inscripció 5 agost 2019. Pincha aquí

NOTICIAS

Ací teniu algunes notícies interessants...

21 Juny 2019. Plans de igualtat. Sense rastre del registre obligatori
de Plans de Igualtat. Pincha aquí.

21 Juny 2019. Comunicació. Diversitat en els equips de guionistes
en una cadena britànica.Pincha aquí.

21 Juny 2019. Esports. Carta per la Igualtat de gènero en la
Federació Europea de Hockey.Pincha aquí.

S'ha publicat el Barómetre Juventut i Gènere 2019. Identitats y
representacions en una realitat complexa. Centre Reina

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Programas.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/SocInfo/Programas/Programas.htm
https://www.lainformacion.com/espana/igualdad-planes-empresas-registro/6504424/
https://elpais.com/cultura/2019/06/20/television/1561029073_594957.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20190620/463011148999/la-federacion-europea-de-hockey-lanza-la-carta-por-la-igualdad-de-genero.html


Sofía.Pincha aquí.

VOLS SABER MÉS?
Possa't en contacte amb nosaltres.

 

      

Carrer Cervantes, 19 - Torrent
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