


La Casa Violeta de Manises es un lloc de trobada per a totes les dones del 
municipi. El seu objectiu fonamental és participar en la transformació 
de les relacions de desigualtat existents entre homes i dones, perquè 
la ciutadania puga aconseguir la igualtat real i efectiva deixant arrere 
la discriminació per qüestió de sexe i/o gènere. 

Des de la Regidoria d’Igualtat es treballa per a aconseguir aquest 
objectiu promovent la participació i la presència de les dones 
maniseres en la vida política, econòmica, cultural i social del municipi. 
Per això, aquest projecte naix amb la finalitat de formar i sensibilitzar 
la ciutadania en matèria d’igualtat de gènere, assessorar les dones en 
diferents aspectes de les seues vida, fomentar-ne l’associacionisme i 
prestar un Servei d’Atenció Integral a dones víctimes de violència de 
gènere.

Així doncs, la Casa Violeta de Manises es presenta com un espai pioner 
en el municipi que contribueix al creixement personal i l’apoderament 
individual i col·lectiu de les dones, a la reflexió ciutadana sobre les 
relacions de gènere, i per tant, a la millora de les relacions entre iguals.

Pilar Bastante Benito
Regidora d’Igualtat



Info Violeta:

Servei especialitzat en l’assessorament de dones en temes relacionats amb la igualtat 
d’oportunitats i ocupació. 

Info PIO:

Servei especialitzat en l’assessorament per a l’elaboració, la implementació i l’avaluació 
de Plans d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) per a empreses, i l’obtenció del segell “Fent 
Empresa”, distintiu atorgat per la Generalitat Valenciana a les empreses compromeses 
amb la igualtat d’oportunitats entre les persones empleades.

 
Observatori d’Igualtat:

Servei encarregat de detectar i corregir les situacions de desigualtat entre homes i dones 
en el municipi a través de la realització i la promoció d’estudis, anàlisis o projectes. A 
l’Observatori es poden dirigir suggeriments, reclamacions o denúncies de situacions que 
vulneren els drets en matèria d’igualtat entre dones i homes.

SAAM:

Servei d’Assessorament per a Associacions de Dones del municipi de Manises. Les seues 
funcions són: 

• Assessorament i formació sobre la creació, la gestió i el funcionament de les  
associacions de dones per a potenciar el seu desenvolupament.

• Assessorament per al desenvolupament d’activitats que fomenten l’apoderament 
individual i col·lectiu en les associacions de dones del municipi.

• Assessorament per al desenvolupament d’activitats que fomenten la igualtat de 
gènere a través de les associacions de dones del municipi.

• Assessorament per a incrementar la participació de les dones en el moviment 
associatiu, en la vida política, econòmica, cultural i social del municipi, i en l’accés a 
llocs de responsabilitat.

• Assessorament per a la sol·licitud de subvencions destinades al desenvolupament 
de les associacions de dones.



SEAM-VG:

Servei especialitzat en l’assessorament a dones víctimes de violència de gènere perquè 
puguen rebre una atenció integral. L’equip està compost pels integrants de la Comissió 
de Violència de Gènere Municipal. Les seues funcions són:

• Prevenció i sensibilització sobre la violència de gènere en el municipi de Manises.

• Assessorament i derivació de les dones víctimes de violència de gènere segons les 
seues necessitats als serveis corresponents.

• Protecció, seguretat i acompanyament, quan siga necessari, de les dones víctimes 
de violència de gènere en el municipi de Manises.

• Assessorament i tramitació de la teleassistència mòbil per a víctimes de violència 
de gènere. 

A la Casa Violeta podràs realitzar les activitats següents…

• Espai expositiu per a la promoció de les dones en diverses disciplines.

• Actes de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència 
de Gènere.

• Actes de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

• Formació continuada per a la igualtat real entre dones i homes.

Adreça: Avinguda dels Tramvies, 21
Telèfon: 961 54 51 16  

Extensió 9030: Agent d’Igualtat
Horari:  D-V de 9:00h-14:00h
Telèfon d’atenció directa a dones víctima de violència de gènere: 961 29 81 26 i 016


