FEMINISME PER A CANVIAR EL MÓN

DIMARTS 10 de MARÇ
18.30h – Salo de Sessions de l’Ajuntament
CAMPANYA “SER DONA AL SUD”, organitzada
pel Fons Valencià per la Solidaritat
CONFERÈNCIA:
Violència masclista en relacions de parella
de pobles indígenes en Otavalo (Equador)
Amb el testimoni de:
Lilia Rodríguez, presidenta del Centre Equatorià
per a la Promoció i Acció de la Dona (CEPAM).
José Luis Cevallos Navarrete, secretari executiu
del Consell Cantonal de Protecció de Drets (COPRODER), del municipi de Rumiñahui (Equador),
Elsa Susana Cachimuel Aguilar, tècnica de
formulació de polítiques públiques del Consell
Cantonal de Protecció de Drets (COPRODER) del
municipi de Otavalo (Equador).

DIVENDRES 13 de MARÇ
11.00h – Plaça País Valencià
Elaboració del MURAL PARTICIPATIU
contra la Violència de Gènere
Deixa la teua empremta contra
la violència de gènere, en una
rajoleta de ceràmica que formarà
part del mural.
Aconseguirem un missatge que
perdurarà en el temps i visible
per a tota la ciutadania.
Amb la participació dels Centres
Educatius, Associacions Locals i
qualsevol persona que vulga fer-ho.

Picanya utilitza paper

VISITA CULTURAL I DINAR
Organitzat per Mestresses de Casa Tyrius.
Més informació al Tauló d’Anuncis de l’Associació, al Mercat Municipal

reciclat

DIMECRES 11 de MARÇ

El 8 de març de 2019, per segon any consecutiu, els carrers s’ompliren
de centenars de milers de dones. La consciència feminista ha arribat
a totes parts.
Espanya se situa com el tercer país més feminista del món, s’entén com
aquelles persones que defensen i donen suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Així es defineix el 44% de la població
espanyola, segons l’estudi internacional d’IPSOS portat a cap per al Dia
Internacional de la Dona “Actituds Globals Cap a la Igualtat de Gènere”.
La població espanyola és la més crítica a l’hora de valorar, si s’ha fet el
suficient, per aconseguir la igualtat en àmbits com: l’atenció a les criatures i a la llar, el món laboral, les retallades, el govern i la política, els
mitjans de comunicació i l’educació. El 46% de les persones espanyoles
consideren clau l’educació en les escoles per a aconseguir la igualtat
de gènere (IPSOS).
Els tres principals problemes als que s’han d’enfrontar les dones, segons aquest estudi, són: la violència sexual, l’assetjament sexual i la
violència física.
Malgrat els avanços aconseguits, encara falta molt fer. En aquets sentit,
us presentem el programa d’activitats “Els Dies de les Dones”, fruit del
treball conjunt (Ajuntament, Centres Educatius, Associacions), que recull
propostes diverses en les que LES PROTAGONISTES SÓM TOTES LES PERSONES, per a sensibilitzar a la ciutadania amb la finalitat d’aconseguir
eixa Igualtat real i, eliminar la violència i l’assetjament cap a les dones.
Col·laboren:
Gimnàstica de Manteniment de
Persones Majors
Penya Ciclista Tarazona
Club d’Atletisme Cames Llargues
Dones de Picanya

Mestresses de Casa Tyrius
Centre de Persones Majors
Associació d’Alumnat d’EPA
Centres Educatius de Picanya
AMPES Centres Educatius

Amb el suport de:

PICANYA 2020
www.picanya.org
www.picanya.org

PROGRAMA DIES DE LES DONES - PICANYA 2020
DIMARTS 11 de FEBRER
18.30h – Centre Cultural
Lliurament dels PREMIS
“CONCEPCIÓN ALEIXANDRE A LA
DONA CIENTÍFICA VALENCIANA”
2a Edició, amb la presència de la
Consellera d’Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital, Honorable
Senyora CAROLINA PASCUAL.
Presentat per la Dra. EMILIA MATALLANA, Catedràtica
de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat
de València.

DISSABTE 15 de FEBRER
12.00h – Carrer Major
ART Al CARRER 2020, 8é CERTAMEN
Presentació a càrrec dels artistes i col·lectius participants, que ens mostren i explicaran les seues obres
en quant a expressió, significat i
tècnica utilitzada.
Tancarà l’acte una coneguda
muixeranga.
La mostra estarà exposada del 15
de febrer al 9 de març.
Un any més DONES DE PICANYA
donen pas als artistes per a fer una
exposició d’art a l’aire lliure on
podem gaudir passejant.

DIJOUS 20 de FEBRER
18.30h – Centre Cultural
Monòleg de PAMELA PALENCIANO:
“No solo duelen los golpes”
Reconeguda internacionalment per
aquest monòleg teatral, un relat
autobiogràfic sobre la violència de gènere, a través de l’humor i la ironia.
Accés amb invitació. Les invitacions es
poden arreplegar a l’Ajuntament i a la
Biblioteca des de l’11 de febrer 2020.

DIMARTS 25 de FEBRER
18.30h – Sala d’Exposicions
“Carmen Alborch”
Presentació del llibre:
“Menores en disputa. Custodia,
visitas y patria potestad en la
Comunidad Valenciana”
Presentat per les seues autores:
Marcela Jabbaz i Capitolina Diaz,
professores de la Universitat de
València.

DIMARTS 3 de MARÇ
17.00h – Centre Cultural
HOMENATGE A LES DONES MAJORS
de les Mestresses de Casa Tyrius

DIVENDRES 28 de FEBRER
16.00h – Pl. País Valencià
6é CORRE-CROSS DE LA DONA
Meta al Poliesportiu de Picanya. Prova d’atletisme
amb un recorregut de 3Km. Hi haurà trofeus per a
les 3 primeres i samarreta commemorativa
per a les participants.
Inscripció (lliure) a : www.picanya.org

16.15h - Pl. País Valencià
29é RECREO-CROSS DE LA DONA
Recorregut fins al Poliesportiu de
Picanya. Recollida de DORSALS
(24 a 26 febrer a l’Ajuntament)
Dijous 27 i divendres 28 de febrer, a les
9.30 hores, a la Casa de la Cultura es
convoca a les dones que col·laboren en
l’organització

DIUMENGE 1 DE MARÇ
18.30H – Centre Cultural
CONCERT ESPECTACLE: “Quan
les deesses tocaven els tambors”
Pel grup PERCUDONES
Grup de dones percussionistes que
presenten un espectacle innovador
de música, dansa i tradició oral.
Accés amb invitació. Les invitacions es
poden arreplegar a l’Ajuntament i a la
Biblioteca des de l’11 de febrer 2020.

17.30h – Centre Cultural
Presentació i projecció de la PEL·LÍCULA
“LAS INVISIBLES”
Dr. Louis Julient Petit
Sinopsis: Un Centre d’Acollida per a dones,
està a punt de tancar. Disposen de tres mesos
per a reintegrar a les dones en la societat.
Durada: 102’

DIMECRES 4 de MARÇ
16.30h – Centre de Persones Majors.
JOCS DE TAULA
Al finalitzar lliurament de trofeus.
Organitzat per l’associació
Mestresses de Casa Tyrius.

DIUMENGE 8 de MARÇ
18.00h C/ Xàtiva de València
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
MANIFESTACIÓ
“FEMINISME PER A CANVIAR EL MÓN”

