
                          
 

Per tal de commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les Dones, 25 de 

novembre, la unitat de Igualtat de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida (MMVA), llança la 

campanya Anomenem-les!. 

“Campanya comarcal de visibilització de les violències masclistes contra les dones i xiquetes”. 

L’objectiu d’aquesta campanya es la visibilitat d’aquestes violències, adonant-nos que aquestes també 

hi son presents al nostre territori, així com a la resta del món. 

Mitjançant un mapa interactiu de la Vall d’Albaida podrem conèixer les diferents manifestacions que 

tenen les violències cap a les dones i les xiquetes, així com les edicions, materials i exemples, formant 

un banc de recursos cooperatiu. El mapa el trobareu a la web www.anomenemles.org 

L’exemplificació d’aquestes violències comptarà amb la participació d’ajuntaments, centre educatius, 

col·lectius, entitats publiques i privades i ciutadania en general. 

Bases de participació: 

1. Hi poden participar: ajuntaments, centre educatius, col·lectius, entitats publiques i privades i 

ciutadania en general de la comarca de la Vall d’Albaida. 

2. La campanya començarà el 18 de novembre i s’allargarà durant el 2021. 

3. S’heu d’inscriure al formulari adjunt per tal de tindre un registre de participació en la 

“Campanya comarcal de visibilització de les violències masclistes contra les dones i 

xiquetes” ANOMENEM-LES!. Elegint la violència que aneu a escenificar. 

https://forms.gle/PYEQGwF91DLCj7eg6 

4. Cal realitzar un vídeo, o presentació fotogràfica, amb format MP4 de 3 minuts màxim de durada 

i subtitulat per tal de que siguen accessibles a totes les persones. 

5. S’haurà de publicar el vídeo a les plataformes de difusió digital personals o de l’entitat, que vos 

representen, amb els continguts reflectits al següent punt. 

6. Als vídeos han d’aparèixer aquestes pautes, sense necessitat de seguir l’ordre: 

- Breu presentació de la vostra entitat o de les persones participants. 

- El nom de la campanya, “Campanya comarcal de visibilització de les violències 

masclistes contra les dones i xiquetes, ANOMENEM-LES!. (Igualtat MMVA)”. 

- Presentació de la violència a representar. 

- Importància de la visibilització de la violència triada. 

- Escenificació o exemplificació de la violència de forma lliure. 

7. Al publicar el vídeo, cal etiquetar al post que creeu, a la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de 

municipis de la Vall d’Albaida. 

Especificant que el vídeo és la vostra col·laboració amb la Campanya comarcal de visibilització 

de les violències masclistes contra les dones i xiquetes, ANOMENEM-LES!. 

Caldrà utilitzar els hastats #Anomenemles, #UnitatIgualtatMMVA, més el del vostre centre, 

entitat o usuari i el de la violència escenificada. 

8. Heu de lliurar l’enllaç dels vostres vídeos (Després de publicar-los a les vostres plataformes 

digitals) al correu electrònic de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 

d’Albaida, igualtat@mancovall.com. 

9. Es concedirà un diploma acreditatiu de la participació a aquesta Campanya. 

10. La participació ha de ser lliure i implica l’acceptació total d’aquestes bases. 

En el cas de tindre qualsevol dubte, es podeu posar en contacte al telèfon 635039912. 

Ontinyent, novembre de 2020. 
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