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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 "Violència de
gènere. Està a les teues mans frenar-la" 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!

BUTLLETÍ IGUALTAT
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CAMPANYA  MANCOMUNITAT L'HORTA SUD.

"VIOLÈNCIA DE GÈNERE. ESTÀ A LES TEUS MANS FRENAR-LA"

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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La campanya consisteix en una sèrie d'accions formatives i de sensibilització. com son:

CAMPANYA  MANCOMUNITAT L'HORTA SUD.

"VIOLÈNCIA DE GÈNERE. ESTÀ A LES TEUS MANS FRENAR-LA"

La promoció del projecte “Fem Xarxa. Fem
Igualtat" impulsat per 20 mancomunitats

valencianes en col·laboració amb la

Direcció General de l'Institut Valencià de

les Dones i en concret del webinar sobre el

recurs d'atenció a dones víctimes de

violència de gènere “*Xarxa Centres Dóna”.

La impartició de la II edició del curs online

de sensibilització en matèria d'igualtat i

violència de gènere a la plantilla dels

ajuntaments que conformen la

Mancomunitat de l`Horta Sud

La dotació de recursos didàctics per al

professorat de primària i secundària per a

facilitar la commemoració del 25N en els

centres educatius

L'organització d'una

Manifestació virtual convocada

per al 25 de novembre. 

El repartiment, entre els diferents

ajuntaments  de botelles de gel

hidroalcohólic amb el lema de la

campanya 
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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.

Albal AlcàsserAlaquàs

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

Alfafar

Benetússer

Aldaia

https://www.aldaia.es/es

http://www.alfafar.com/

http://www.benetusser.es/
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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.

CatarrojaBeniparrell

http://www.beniparrell.es/ http://es.catarroja.es/
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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.

Massanassa

Mislata

Manises

http://www.manises.es/ http://va.massanassa.org/

https://www.mislata.es/es
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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.

Picanya

Picassent

Paiporta

https://paiporta.es/

http://www.picanya.org/

http://www.picassent.es/
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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.

Sedaví

Silla

Quart de Poblet

http://www.quartdepoblet.org/

http://www.sedavi.es/es

http://www.silla.es/
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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.

Xirivella

Torrent

http://www.xirivella.es/

https://www.torrent.es/




