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Benvolguts i benvolgudes,

L’Ajuntament de Mont-ras, en motiu del
dia mundial per a l’eliminació de la
violència envers les dones, del proper
25 de novembre, us convida a visitar
l’exposició “Violència masclista en la
parella: Desmuntem mites?” -trobareu
tota la informació al dors- i també us
fem arribar un imant amb els telèfons
d’atenció ciutadana gratuïts i totalment
confidencials, destinats a l’atenció
d’aquestes situacions que
malauradament es continuen produint.

Junts hem de convertir-nos en la xarxa
de seguretat de tota dona i persona que
pateix violència. Convertim-nos en
suport. Aïllem els agressors i els
còmplices però, per sobre de tot,
eduquem a les futures generacions i
també a la gent del nostre entorn en
tolerància, drets, valors, respecte i
llibertat. Perquè la millor vacuna contra
la violència és l’educació.

Coneixeu l’efecte papallona? Creiem
fermament que cada petit acte de
bondat o humanitat és una vibració
petita que pot canviar tot el nostre Món.
Depèn de nosaltres, convertir-nos en
aire de canvi pel nostre futur i el de les
nostres filles.

Juntes ho aconseguirem!!!

Mont-ras, 25 de novembre de 2021
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