
PartitJudicialSueca

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 
(Dia internacional contra la Violència de Gènere)

 
«Avui,  tornem a trobar-nos per a manifestar, una vegada més, el 
nostre rebuig més enèrgic a la violència masclista. En la lluita contra 
aquesta tots els esforços semblen minsos. Es amb la resolució d’eradi-
car-la, més enllà del color polític, que els Ajuntaments del partit judi-
cial de Sueca ens hem unit,  som ben conscients que la violència con-
tra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i com demostren 
les xifres de dones assassinades  i les denuncies per violència masclista 
(més de 4500 dones han denunciat al partit judicial des de que entrà 
en vigor la llei integral contra la V.G. el 29 de juny 2005)
Malauradament la violència masclista és l’expressió més greu i devas-
tadora de una cultura que destrueix vides i impedeix el desenvolupa-
ment dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones. 
Una cultura que imposa un model de masculinitat que, encara avui, 
és valorat  per una bona part de la societat com a superior, un model 
que defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels ho-
mes sobre les dones com a quelcom justificable.
Es per això que considerem prioritari treballar per construir una so-
cietat  que, d’una vegada per totes,  eradique el sistema patriarcal 
en el qual vivim i s’aconsegueixca la igualtat efectiva  homes-dones.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar amb la voluntat 
de sumar esforços i crear sinergies de treball en comú que ens per-
meten construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar 
definitivament la violència masclista que representa una greu vulne-
ració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre 
homes i dones.
Les institucions hem de ser un reflex fidel de l’alternativa que repre-
sentem i de la responsabilitat que tenim per a la total eradicació de 
la violència de gènere.»

Albalat - Benicull - Benifaió de la Valldigna - Corbera - Cullera - Favara - 
Fortaleny - Llaurí - Polinyà de Xúquer -  Riola - Simat de la Valldigna - 

Sollana - Sueca - Tavernes de la Valldigna

     PRESENTACIÓ

El «grup treballant per la igualtat» es constitueix amb l’objectiu de man-
tenir la catarsi que vivim cada 25 de novembre durant tot l’any. Els polítics 
dels 14 pobles del partit judicial que  l’integren, així com el magistrat del 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció  i de Violència contra la Dona de 
Sueca qui, en certa manera, impulsa aquesta iniciativa, es comprometen 
a mantenir viva i persistent la inquietud d’arribar a una igualtat real  als 
seus pobles, compartint experiències i iniciatives, mitjançant una comunica-
ció més estreta, materialitzada en reunions periòdiques als diferents pobles 
del partit judicial. Debatent i, en el seu cas, impulsant acords municipals 
consensuats, tendents a la millora efecti-
va de les dones en general i de les dones 
que han patit violència masclista en par-
ticular. Aquest  és doncs el tret de sortida 
d’un grup de persones preocupades i 
compromeses en la problemàtica que 
pretenen, en última instància, mantenir 
constant el debat; que dia rere dia la in-
dignació i la protesta estiga present a les 
institucions davant de qualsevulla acte 
de discriminació envers les dones.



BENICULL
Concert de múscia a càrrec de la Unió Musical de Benicull.

PROGRAMACIÓ DELS POBLES DEL PARTIT JUDICIAL DE SUECA 
CULLERA:
A les 11 h encontre al jardins del mercat de tots els centres escolars. Una vegada tots 
reunits, un representant de cada centre llegirà un xicotet manifest amb possibles mesures 
per combatre la violència.
Per la vesprada al parc del Raval, si no fa fred, des dels programes de serveis socials es 
farà un acte al que participarà la ludoteca, el centre de dia i el TAPIS. 

ALBALAT: 
De 18 a 18.30 h al centre dotacional:Taller per fer llaços i globus per la igualtat.(1 euro 
d`inscripció a benefici d’ Ajuda els refugiats). A les 18.30 h a la Plaça de la Cort concen-

tració ciutadana, lectura del manifest, minut de silenci i soltada de globus.

BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA:
Lectura del manifest contra la violència de gènere. Després penjarem al balcó de l’ajun-
tament la bandera morada.

CORBERA: 
11 h A la Plaça Major acte de sensibilització contra la violència de gènere i per la igual-
tat de les Regidories de Benestar Social i Eduacció. Minut de silenci per les víctimes de la 
violència masclista i lectura del manifest per la Igualtat davant les portes del consistori 
on estarà penjat un llaç gran morat. A continuació, a la plaça, accions plàstiques i li-
teràries per la Igualtat, amb la participació de tot l’alumnat del CEIP El Castell; dins del 
Programa Municipal per la Igualtat de l’Ajuntament de Corbera 2016. Estrena del Rap 
contra la violència de gènere a càrrec del raper local Álvaro Vallet. Solta de globus.

FAVARA:
13 h minut de silenci en memòria de les víctimes de violència de gènere de 2016
17.30 h taula redona amb la presidenta de l’associació arrels, Verónica 
Peris, i el testimoni d’una víctima de violència de gènere.
18.30 h xocolatada amb xurros.

SUECA:
A les 12.30 h es farà lectura d’un manifest
Dins de la cinquena edició del cicle de salut mental i cine Estereotips, desigualtat i 
violència masclista es projectarà el 25 de novembre a les 19.30 hores a CM Bernat i 
Baldoví de Sueca, la pel·lícula “Te doy mis ojos” després es farà un col·loqui.

RIOLA:
A les 18’30 h, al gimnàs del Col·legi Públic Miguel Hernández, coneixerem de primera mà 
el cercle del maltractament i l’experiència d’una víctima de la violència masclista.
A les 19’30 h, al mateix lloc, DEFENSA PERSONAL FEMENINA. Taller gratuït d’iniciació 
a les tècniques de prevenció i autoprotecció. Dirigit a dones i adolescents. Places limita-
des. Inscripció a l’Ajuntament. Cal portar roba d’esport i aigua. Taller impartit per Martí 
Josep Furió Gilabert, instructor de Kungfu i 23 anys d’experiència com a policia local i 

organitzat amb la col·laboració de l’associació Arrels.

TAVERNES DE LA VALLDIGNA:
A les 20 h, acte de conscienciació a la casa de la cultura de Tavernes.
Comptarem en la presència de la Diputada Monica Alvaro. Es llegirà un manifest. 
L’escola de música “Mestre Arnau” i alumnes de l’escoles de dansa “ Xaro Arlandis” 
actuaran conjuntament. Presentarem la campanya “No, és No” i farem una xicoteta 
recopilació del que ha segut la campanya mensual “Novembre contra la violència de 
gènere” destacant l’exposició d’artistes locals de la associació L’art de la Vall. Creada 
específicament per a l’ocasió i que reflexa el patiment de les dones que sofreixen pel 

masclisme. 

LLAURÍ:
La setmana del 21 al 25 pintarem missatges als passos de vianants.
El 23 de novembre a les 17 h al centre cultural multiusos: classe de defensa personal.
El 25 de novembre a les 12 h lectura del manifest i col·locació de la senyal a l’entrada del 

poble: Llaurí no tolera les agressions sexistes.

POLINYÀ DE XÚQUER:
A les 12 h concentració i lectura del manifest davant de l’Ajuntament. 

SIMAT DE LA VALLDIGNA:
A les 19 h xerrada sobre la violència de gènere al Saló de Plens de l’Ajuntament. 

BENICULL
Concert de música a càrrec de l’Unió Musical de Benicull.

FORTALENY:
Pintada d’un mural contra la violència de gènere d ela mà del cercle de Belles Arts de 
Frtaleny, missatges per a la conscienciació als passos de vianants i a les 20 h projecció i 

xerrada. 

SOLLANA
Lectura del manifest contra la violència de gènere.


