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LEARNING TO THINK
AHEAD

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LES ACTIVITATS
REALITZADES EN MATÈRIA D'IGUALTAT A

LA COMARCA DE L'HORTA SUD AMB MOTIU
DEL 25N, DIA INTERNACIONAL PER A

L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LA DONA.

BUTLLETÍ IGUALTAT

M A N C O M U N I T A T  L ' H O R T A  S U D

2 5  N O V I E M B R E  2 0 2 1

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 #PORN OFF,
Desconnecta't del Porno i donar suport a 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!

U N I T A T  D '  I G U A L T A T



 
CAMPANYA  MANCOMUNITAT L'HORTA SUD.

# PORN (     FF) 
Desconnecta't del Porno

 
 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.

Es tracta d’una campanya centrada i destinada, en primer lloc, a la població
adolescent i, en un segon pla, destinada a les persones de referència dels i les
adolescents, és a dir, tant al professorat, tècnics i tècniques que treballen juntament
amb aquest col·lectiu com a les famílies. 

L'objectiu ès fomentar unes relacions afectiu-sexuals igualitàries i saludables.
Derrocant aquells mites entorn a la sexualitat, estereotips de gènere i conductes de
risc i violentes que apareixen en la Pornografia Mainstream, en les quals,
majoritàriament, es visualitza, fins i tot de manera explícita, uns comportaments
violents i discriminatoris cap a la dona.



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.

GUIA DE RECURSOS MUNICIPALS EN
MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

https://igualtat.mancohortasud.es/



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.

 

https://www.mancohortasud.es/serveis/unitat-digualtat/campanya-25n-2021-desconnectat-del-
porno-porn-off/

Mancomunitat Horta Sud



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

Alcàsser

Alaquàs
https://www.alaquas.orghttps://www.albal.es/

http://www.alcasser.es/



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.

 

Aldaia
https://www.aldaia.es/es

Alfafar

http://www.alfafar.com/

Benetússer

http://www.benetusser.es/

DIA 22 Y 23: como utilizar el Punto

Violeta Virtual. Talleres en institutos

enseñando a los y las adolescentes a

utilizar esta APP para construir un

municipio más seguro.

 

Primaria y Secundaria: durante la

semana trabajaran la actividad: " El

iceberg de la Violencia de género",

mediante un panel gigante suministrado

a los centros escolares para trabajar la

violencia de género.

 

-  Webinar Impacto de la pornografía 

 

-Jueves 25N : a las 12:00 lectura del

manifiesto en la puerta del

Ayuntamiento de Benetússer, reparto de

Banderas para la ciudadanía para colgar

en sus balcones.

 

-Domingo 28: II Marcha de Pobles contra

violència de gènere.



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.

 Catarroja
Lloc Nou de la

CoronaBeniparrell

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



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

http://va.massanassa.org/

https://www.mislata.es/es



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/



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 SillaQuart de
Poblet

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



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.

 XirivellaTorrent

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




