
                                                             
 

Una vegada més, des de l’Agència d’Igualtat de la Mancomunitat de la 

Ribera Alta, llancem una nova campanya per a seguir treballant per a 

fomentar una societat igualitària i justa entre dones i homes. 

Amb motiu de la celebració del dia de Sant Valentí o dia dels enamorats, 

volem des de l’Agència Comarcal, conjuntament amb el departament 

UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta, donar visibilitat a l’amor 

igualitari, i desmitificar o desmuntar qualsevol tipus d’amor idíl·lic o amor 

romàntic, per a contribuir així a promocionar les relacions igualitàries, 

sense cap tipus de repressió, i fomentant el respecte com a eina 

primordial. Amb aquest tipus de campanyes donem visibilitat a les 

relacions saludables, desmuntant l’amor romàntic i contribuint també a 

prevenir qualsevol comportament sexista i/o qualsevol tipus de violència 

de gènere. 

Aquesta campanya es troba dissenyada primordialment per a la 

població jove, per ser el grup més vulnerable i influenciable en el que 

sembla a les relacions personals. Els tòpics que històricament s’han 

associat a l’amor romàntic, influeixen en les carències que es poden 

trobar a les relacions personals. El que arriba a generar unes expectatives 

irreals amb prototips idealitzats, sobre l’amor. 

Aleshores per desmuntar aquests mites i fer front als comportaments 

sexistes de la nostra societat cal que promocionem entre totes i tots, 

aquests tipus de campanyes, que contribueixen a la construcció de la  

societat igualitària a la qual volem arribar. 

 

 

 

 



                                                             
 

És per això, que demanem la vostra difusió per les xarxes socials de la 

vostra entitat, amb el hashtag #persantvalentiestimatmesimillor, per 

poder arribar a tota la població. També podem donar difusió per la web, 

o per qualsevol lloc que considereu oportú per contribuir així a l’eliminació 

dels mites de l’amor romàntic. 

Per a qualsevol aclariment, ens trobem a la vostra disposició. 

Agència d’igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 

Mancomunitat de la Ribera Alta. 

c/Tarongers, 116 

46600 Alzira 

962414142 

 

Segueix-nos també a les xarxes socials: 

 @pangeamra_xarxaigualtat 

@PangeaMRA 

 

 


