Igualtat

avança en igualtat

Dijous 9 de març
Teixint per la igualtat d’oportunitats d’homes i dones
Trobada de les dones amb l’Associació Amb llanes pel carrer.
Sobre uns panells, les dones que vulguen vindre teixiran cors de color
morat i farem una composició.
Lloc: Casa de la Dona, c/ Santa Soﬁa, 2
Hora: 17.00 hores
Divendres 10 de març
Dilluns 6 de març
Taller: La dona, els mitjans de comunicació i la publicitat
A pesar dels mitjans de comunicació i la publicitat continuen
representant una imatge de la dona altament sexista i estereotipada.
Tenint en compte l'enorme inﬂuència d'aquests en la societat i els
valors que transmeten, hem de treballar units per a canviar aquesta
imatge i caminar cap a la igualtat.
Lloc: sala de conferències de la Caixa Rural
Hora: 17.00 h
Organitza: Servei Infodona de GVA
En acabar l’acte es llegirà el manifest institucional aprovat, per
unanimitat, al Ple.
Dimarts 7 de març
Cine: Figuras ocultas
Sinopsi: La pel·lícula narra la història de la matemàtica afroamericana
Katherine Johnson i les seues dues col·legues, Dorothy Vaughan i
Mary Jackson, que van ajudar la NASA en la carrera espacial. Utilitzant
els seus càlculs, John Glenn es va convertir en el primer astronauta
nord-americà en fer una òrbita completa al voltant de la Terra.
Lloc: Cines Sucre
Hora: 19.00 hores
Entrada gratuïta

Activitat organitzada per Creu Roja Joventut Vila-real
I tu, quina fórmula utilitzes? Programa PINEO
Es faran les activitats següents:
1. Es pujarà a les xarxes socials de l’entitat fotograﬁes amb l’eslògan
de la campanya on es deﬁnisquen les accions que es fan a favor del
feminisme.
2. Taula informativa amb l’objecte de sensibilitzar la població en
feminismes de l’equitat.
4. Reﬂexió i expressió sobre els micromasclismes sobre un llenç de
paper.
5. Joc: Busca la parella. Es tracta d’unir conceptes relacionats amb el
feminisme i l’equitat. Contacontes participatiu.
6. Photocall amb els hastags #CreuRojaIgualtat #formula8M
Lloc: plaça Major
Horari de 17.30 a 19.00 hores
Dimarts 14 de març
Sortida a l’ermita i explicació al Centre d’Educació Ambiental sobre
els beneﬁcis que la natura aporta al nostre benestar.
En acabar farem una passejada pel riu per tal de ﬁcar en pràctica la
teoria de la xarrada.
Lloc: Casa de la Dona, c/ Santa Soﬁa, 2
Hora: 9.30 hores
Imparteix: Ana Barragán Gómez

Dimecres 8 de març
Setmana Ciclista de València, categoria Fèmines Elit. Carrera
cronometrada per equips. La volta transcorrerà per les carreteres
valencianes, les metes de ﬁnal d'etapa se situaran a Gandia, Vila-real,
Alacant i València.
Sortida: 15.00 hores
Organitzada pel Club Ciclista Escapada.

Dimarts 25 d’abril
Conferència: “Dones i pau”
Lloc: BUC, av. Pius XII, 43
Hora: 19.00 hores
Imparteix: Alberto Asarta Cuevas, general de Divisió retirat

