
AVÍS Protecció de dades personals: les dades per a l’enviament 
postal estan en un fitxer de l’Ajuntament de Vila-real, al qual podeu 
dirigir-vos per a exercir els vostres drets. Per a deixar de rebre 
aquests enviaments contacteu amb la Casa de la Dona.

REGIDORIA D’IGUALTAT • CASA DE LA DONA
C/ Santa Sofia, 2 - 12540 Vila-real

Tel. 964 547 160
Adreça electrònica: casadona@ajvila-real.es

Facebook. Regidoria d’Igualtat Vila-real



MAIG

Campanya de prevenció dels abusos i agressions 
sexuals 
Setmana del 9 al 13 de maig als centres d’educació 
secundària i batxiller de la ciutat.

Commemoració de la I Conferència Internacional 
sobre la Dona i l´Esport
Va tenir lloc del 5 al 8 de maig de 1994 al Regne Unit i la 
finalitat de la qual és incrementar la participació femenina 
en l´esport a tots els nivells. Un d’ells, la prevenció de 
malestars com les tensions musculars a l’esquena, 
muscles, cames, etc. mitjantçant els estiraments.

Taller: Estira´t!
Dia: dilluns 2 de maig
Hora: de 10 a 12 h
Lloc de sortida: Casa de la Dona. C/Santa Sofia, 2
Inscripcions a partir del 18 d’abril

Commemoració del Dia Internacional sense Dietes
Se celebra a partir que Mary Evans Young cridara l´atenció 
sobre els perills d´alguns règims dietètics exagerats i va 
decidir lluitar contra la indústria de productes dietètics, 
alertant sobre els desordres alimentaris.

Taller sobre el cos de la dona, la diversitat de les seues 
formes i la seua acceptació
Dia: divendres 6 de maig
Hora: 9.30 a 12.30 h
Lloc: Casa de la Dona
Preinscripció a partir del 25 de abril

Jornada “la Ciència en Femení”
Sala d’actes de la Caixa Rural. Divendres 6 de maig
09.30 h   Inauguració jornada
10.00 h   Concurs
15.30 h   Taula redona:

Modera:  Adela Muñoz Páez
Participen: Maria José Cabrera, Estrella Ayet, 
Lourdes Chiva, Marina Safont i Maria Jesús Vicent.

17.00 h   Café
17.30 h   Conferència magistral: “Mujeres en ciencia y 
tecnología”, Adela Muñoz Páez
18.30 h   Lliurament de premis
19.00 h   Homenatge als docents
19.30 h   Vi d'honor

Visita a les Corts Valencianes
De la mà de les tres diputades a les Corts Valencianes 
veïnes de Vila-real, coneixerem la cambra de representació 
del poble valencià amb perspectiva de gènere
Dia: dilluns 9 de maig
Hora de sortida: 9.30 h
Lloc de sortida: Casa de la Dona. C/Santa Sofia, 2
Preinscripció: a partir del 23 d’abril 

Espectacle Dones que volen V
L’espectacle torna amb ballarines de talla internacional com 
Mistri, Vanashree i Ava Karenina. Sota la direcció de 
Begoña Ballester actuarà també el seu grup de dansa 
Bollywood azul i les alumnes del taller de dansa de la Casa 
de la Dona.
Dia: divendres 15
Hora: 17 h
Lloc: sala d’actes Caixa Rural
Entrada lliure fins a esgotar aforament

Commemoració del Dia Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones
Aquesta data fou establerta el 1987 com un recordatori per 
a abordar les múltiples causes de malaltia i mort que 
afecten les dones.
Visita al balneari de Fuentepodrida (Requena)
Dia: dijous 26 de maig
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casa de la Dona. C/Santa Sofia, 2
Inscripcions a partir del 2 de maig

JUNY

Trobada Multilabors
Brodats, boixets, labor de retalls, calça, ganxet... patrimoni 
cultural de les dones, del qual tornarem a disfrutar. 
Dia: diumenge 5 
Lloc: plaça Major
Hora: 10 h

A l’estand del grup Amb llanes pel carrer podrem teixir la 
bufanda contra la violència de gènere. També recollirem 
tots els trams teixits al poble per a enviar-los a Madejas 
contra la violencia de género, associació que va proposar 
crear una gran bufanda per fer visible i promoure la 
prevenció de la violència sexista. La bufanda ja ha viatjat a 
molts indrets i ha sigut exposada en diversos municipis.


