Mes de la igualtat
i contra la violència de gènere

Novembre, mes de la igualtat i contra la violència de gènere
El 7 de novembre, per començar el mes de la Igualtat, es va realitzar una Clownferència
titulada “A més igualtat, més llibertat i més felicitat”. La proposta és que, a través dels
valors que aporta el clown, prendre consciència de comportaments caducs i activar la
detecció de situacions de desigualtat.
D'acord amb les diverses mesures del Pla
d'Igualtat, el 12 de novembre es va
realitzar una sessió formativa en matèria
d’igualtat dirigida al personal de
l’Ajuntament. La sessió va estar
coordinada per Laura Hervás, Agent
d’Igualtat de la Mancomunitat de la
Ribera Baixa i es tractaren temes com l’ús
del llenguatge inclusiu i no sexista en l’àmbit administratiu municipal, tant en documents
com en comunicacions. També se’n tractaren temes com la prevenció contra
l’assetjament sexual i/o per raó de sexe i
l’assetjament laboral o mobbing.
Amb motiu de la cel·lebració, el dia 25 de
novembre, del Dia Internacional Contra la
Violència de Gènre, la Regidoria d’Igualtat va
organitzar un Taller de Defensa Personal per a
dones.
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L’objectiu amb aquest taller era ajudar a totes aquelles dones que necessiten aprendre a
defensar-se, augmentant la seua autoestima
i sensació de control i seguretat davant
possibles agressions.
Per últim, també gaudirem del cine en la
setmana contra la violència de gènere. Es va
projectar la pel·lícula “Solas”, que relata un
anàlisi dels personatges femenins i de les
seues identitats en una població extrema,
masclista i empobrida.
Des de la Regidoria d’Igualtat es vetla per la incorporació de la perspectiva de gènere en
totes les polítiques, programes i projectes de l’Ajuntament, amb la finalitat de contribuir
des de totes les àrees a promoure la igualtat de dones i homes.
MªJosé Malonda
Regidoria d'Igualtat
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