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Amb motiu del Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones,
dediquem aquest butlletí especial amb la
finalitat de difondre la campanya "Assumeix-lo, el
maltractament" i donar suport totes les
actuacions que s'estan realitzant en els municipis
de la comarca, mostrant un front comú en la
lluita contra les diferents formes de violència que
pateixen les dones i denunciar la seua
normalització.
 
Esperem que siga del vostre interés!
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CAMPANYA  MANCOMUNITAT L'HORTA SUD.

"ASSUMEIX-LO, EL MALTRACTAMENT"

 

 

 
La Mancomunitat Intermunicipal Horta Sud, com a institució pública compromesa

amb la lluita contra la Violència Masclista a la Comarca, presenta aquesta campanya

amb la intenció de mostrar el seu rebuig ferm davant qualsevol mena de Violència cap

a les Dones així com el seu suport incondicional a totes les dones, amb especial

atenció a aquelles que estiguen patint aquest tipus de violència.
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CAMPANYA  MANCOMUNITAT L'HORTA SUD.

GUIA DE RECURSOS MUNICIPALS EN MATÈRIA
DE VIOLÈNCIA DE GENERE

 

 

 
La Mancomunitat l'Horta Sud i els municipis que la componen estan realitzant grans

esforços de coordinació que permeten millorar la detecció de casos i l'atenció a les

dones víctimes de Violència de Gènere i als seus fills i filles.

La present guia naix d'aqueix compromís i amb la finalitat de millorar l'atenció i

protecció a les dones víctimes de Violència de Gènere en el nostre municipi per a això,

la guia recull de manera útil els diferents recursos existents d'atenció i protecció a les

víctimes de Violència de Gènere, tant a nivell autonòmic i municipal.
 



PROGRAMACIÓ ACTUACIONS
CAMPANYA 25N EN MUNICIPIS DE
LA COMARCA L'HORTA SUD

 Tots els municipis de la comarca de l'Horta Sud, han programat un gran

ventall d'actes entorn de la commemoració del 25N. Convidem a tota la

ciutadania a participar en totes les activitats organitzades.

Agraïm i donem suport al compromís de tots els ajuntaments en la lluita

contra la violència masclista.
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Albal AlcàsserAlaquàs

https://www.alaquas.org https://www.albal.es/ http://www.alcasser.es/
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Alfafar BenetússerAldaia

https://www.aldaia.es/es http://www.alfafar.com/ http://www.benetusser.es/
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Catarroja Lloc Nou de la
Corona

Beniparrell

http://www.beniparrell.es/ http://es.catarroja.es/ http://www.lugarnuevodelacorona.es
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Massanassa Mislata

Manises

http://www.manises.es/

http://va.massanassa.org/ https://www.mislata.es/es
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Picanya

Picassent

Paiporta

https://paiporta.es/

http://www.picanya.org/

http://www.picassent.es/
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Sedaví SillaQuart de
Poblet

http://www.quartdepoblet.org/ http://www.sedavi.es/es http://www.silla.es/
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XirivellaTorrent

http://www.xirivella.es/https://www.torrent.es/




