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PROGRAMA-



ABRIL

• 23 d’abril, Dia del Llibre: Música i lletra. 
Homenatge a les dones poetesses.

La Regidoria d’Igualtat se sumarà a la 
commemoració oficial del Dia del Llibre per tal de 
recalcar la importància de la literatura com a 
forma d’expressió. També per a prendre 
consciència de com la música ens ajuda a assolir 
la cultura escrita. Valorarem la figura de 
poetesses de diverses generacions.

Recital literari a càrrec de l’AC El Bressol

Actuació musical a càrrec del grup Els Ravalers
Hora: 18.00 h
Lloc: Fundació Caixa Rural Vila-real

• 25 d’abril, Conferència. “Dones i pau”
Hora:19.00 h 
Lloc: Biblioteca Universitaria del Coneixement; 
BUC, av. de Pius XII, núm. 43
Imparteix: Alberto Asarta Cuevas, general de 
divisió retirat.

MAIG

Campanya de prevenció dels abusos sexuals en 
festes: «Tinguem la festa en pau», als centres 
educatius del municipi. 

• 8 i 22 de maig, Contes per a pensar,  a càrrec 
de Carmen Bellmunt
Hora: de 15.30 a 17.00 h
Lloc: Casa de la Dona

• 25 de maig, celebrem el Dia Internacional per a 
la Salut de les Dones. Visita al balneari de 
Montanejos.

Passejarem pel poble, entrarem al balneari i, en 
acabar de dinar, visitarem la Font dels Banys.
Eixida: 9.00 h 
Lloc: Casa de la Dona
Tornada: al voltant de les 18.00 h 
Data d’inici d’inscripció: 2 de maig. Fins a 
completar aforament.

• 28 de maig,  a les 11.30h, a la Fira del Llibre, 
Maig entre paraules: lliurament dels Premis Maig 
de narrativa breu i recital Entre dones.

Tres generacions de dones declamaran versos 
de poetesses valencianes, entre d’altres de 
Carmelina Sánchez Cutillas, Maria Beneyto, 
Teresa Pasqual, Júlia Zabala, M. Josep Escrivà, 
Àngels Gregori, Isabel Garcia Canet, Marisol 
González i Begonya Pozo.

La lectura anirà acompanyada de la música 
d’Àngel Gil (guitarra) i Lluïsa Ros (violoncel).
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