
 
8 DE MARÇ

 
DIA INTERNACIONAL

 DE LA DONA
VILAFRANCA 2020

"La societat no pot, en

justícia, prohibir

l'exercici honrat de les

seues facultats a la

meitat del gènere

huma" 
(Concepción Arenal)

"La llibertat s'aprén

exercint-la" 
(Clara Campoamor)

"Mirem el Passat per a

construir el futur"

1931. Sufragi Universal

Femení



JORNADES 8 DE MARÇ

DISSABTE 29 DE FEBRER

Taller d'autodefensa personal feminista a càrrec de

Marga Montes Quijada. Recorda portar sabates i

roba còmoda i una botella d'aigua.                                                                  

Poliesportiu/ 16 h/ Ajuntament de Vilafranca i

Agència d'Igualtat de l'Ajuntament.

Programa

AL LLARG DE LA SETMANA

Campanya  “No a la violència masclista” mitjançant

senyals de trànsit amb forma d'un cor trencat, i

amb el lema “No violència masclista”.

Ajuntament de Vilafranca i Agència d'Igualtat de

l'Ajuntament.

 

Art visual amb perspectiva de gènere a càrrec

d'Anne Barton de Mayor.

Agència d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca.

DIVENDRES 6 DE MARÇ

Concentració i lectura dels manifestos en defensa

dels drets de les dones i en rebuig a les violències

masclistes.

Estàtua de la Dona Treballadora/ 19 h/ Grup de

Dones Vilafranca i Agència d'Igualtat de

l'Ajuntament de Vilafranca.

 

Cine-fòrum  de la pel·lícula "Una cuestión de género". 

Sinopsi: La jove advocada Ruth Bader Ginsburg va 
canviar la història de la igualtat de gènere quan, al
costat del seu marit, va portar un cas de discriminació
fins a la Cort Suprema.
 

Cine Centre Parroquial/22 h/ Grup de Dones Vilafranca

UGT COMARQUES DEL NORD “Departament de la

Dona”, i  Agència d'Igualtat de l'Ajuntament de

Vilafranca.

DISSABTE 7 DE MARÇ

Teatre “Me quiere no me hiere” a càrrec d'Arantxa

Català i Antonio Guerrero de Teatral Teatro. "Me
quiere, no me hiere" és un recorregut a través de
situacions inspirades en notícies i
esdeveniments socials, culturals i polítics
ocorreguts en els últims mesos al nostre país i
en la resta del món. Un viatge en l'escenari per
a visualitzar la violència i la desigualtat de
gènere, i per a donar suport a la lluita de la
dona pels seus drets i per la igualtat.
Teatre Carles Pons/ 19 h/ Grup de Dones

Vilafranca i Agència d'Igualtat de l'Ajuntament

de Vilafranca.

 

Sopar de Germanor de l’Associació Grup de

Dones i Ball per les sòcies.

Edifici Polivalent/ 21 h/  Grup Dones Vilafranca,

Ajuntament de Vilafranca.

DIUMENGE 8 DE MARÇ

Exposició "Les nostres dones, la seua saviesa"
creada per l'alumnat de l'IES Vilafranca.

Sales Gòtiques/ IES Vilafranca i Agència

d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. 

 

Activitats amb els Centres
Educatius.
 FEBRER - ABRIL

Taller “Totes les Professions són per a tots i

totes” amb l’alumnat de Primaria del CEIP Don

Blasc d’Alagó.

CEIP En Blasc d'Alagó, Ajuntament de Vilafranca

i Agència d'Igualtat de l'Ajuntament.

 

 

Taller de la Promoció de la Igualtat entre Dones

i Homes amb l’alumnat de 3r i 4t de Primària

del CEIP En Blasc d’Alagó a càrrec d’Isonomia

(UJI).

CEIP En Blasc d'Alagó, Isonomia (UJI) i Agència

d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca.

 

 

Calendari feminista elaborat per l'alumnat del

CEIP En Blasc d'Alagó amb la col·laboració de

les companyes de l'Assemblea de Cooperació

per la Pau, el Professorat i l'Agència d'Igualtat

de l'Ajuntament de Vilafranca.

CEIP En Blasc d'Alagó, Assemblea de

Cooperació per la Pau i Agència d'Igualtat de

l'Ajuntament.

 

Taller sobre "estereotips i rols de gènere" amb

l'alumnat de 1r i 2n de Primària a càrrec de

l'Agent d'Igualtat del municipi.

CEIP En Blasc d'Alagó, Ajuntament de Vilafranca

i Agència d'Igualtat de l'Ajuntament.

 

Al llarg d'aquets mesos es faran diferents

accions en promoció de la igualtat entre dones i

homes a l'IES Vilafranca i al CEIP En Blasc

d'Alagó.

 


