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Dia 6 de març, dimarts, 19 h.
Museu Municipal – MUMA
‘Alternativas para un nuevo modelo de sociedad: la econo-
mía para la igualdad’.

Conferència a càrrec de Carmen Castro García, economis-
ta i investigadora experta en polítiques europees de gène-
re, directora de SinGENEROdeDUDAS.
Presenta: Mila Ortiz Torremocha, cap de Recursos Humans 
de l’Ajuntament d’Alzira.

Dia 8 de març, dijous, 19 h.
Auditori de la Casa de la Cultura

Insígnia d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira a les dones 
treballadores de la taronja, per la seua lluita pels drets de 
les dones en el món laboral i per la seua decisiva contribució, 
insuficientment reconeguda, al creixement econòmic d’Alzira i 
a l’esplendor d’esta ciutat com a bressol de la taronja.

Dia 28 de març, dimecres, 19 h.
Museu Municipal - Muma

Presentació del llibre Les mans de la deixebla, d’Anna Moner, 
Premi Enric Valor de Novel·la de la Diputació d’Alacant 2010.
Anna Moner (Vila-real, 1967) és artista i llicenciada en His-
tòria de l’Art. Forma equip artístic amb Sebastià Carratalà. 
Han publicat articles en revistes especialitzades com ara 
Cimal Arte Internacional, Serra d’or, etc. L’any 2006 va ob-
tenir amb La Venus i el lliri el Premi de Relats de Dones 
de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, certamen que ha 
tornat a guanyar el 2010 amb Les finestres de l’ànima. És 
coautora de l’obra teatral La morta enamorada, estrenada 
el 2010 al Gran Teatre d’Alzira. 
Presenta: Josep Antoni Fluixà, mestre i director de la Funda-
ció Bromera pel Foment de la Lectura.
Col·labora: Club de lectura… amb ulleres lila
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18 de gener, dimecres, 19 h.
Ajuntament d’Alzira, Sala d’Actes, 4a planta
Reunió del Grup de Debat per la Igualtat. 

En esta ocasió el Grup de Debat es reunirà per a opinar i de-
batre sobre els temes a tractar en este trimestre i participar 
en la organització de les activitats.

El Grup de Debat per la Igualtat és un espai obert a la partici-
pació de tota la població, dones i hòmens.

Dia 3 de febrer, divendres, 12 h.
Museu Municipal – MUMA.
Inauguració de l’exposició L’altra mitat de la ciència, de 
l’Institut de la Dona.

L’exposició L’altra mitat de la ciència, de l’Institut de la 
Dona del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, re-
coneix l’autoria i l’autoritat de diverses dones a través de 
les seues aportacions a la ciència i a la tècnica. Es podrà 
visitar fins el 26 de febrer. Per a visites de grup, telèfon: 
962 017 649.

Dia 6 de febrer, dilluns, 18.30 h.
Ajuntament d’Alzira, Sala d’Actes, 4a planta.
Dia Mundial de Tolerància Zero a la Mutilació Genital.

Reunió del Grup de Debat per la Igualtat. El Grup de Debat 
es reunirà amb Carmen Soto Peris i Marie Thèrèse Dansoko, 
per a tractar sobre la barbàrie de la mutilació genital a les 
dones. 
Carmen Soto Peris és professora de Secundària, vicepresi-
denta d’Amnistia Internacional de la Comunitat Valenciana i 
integrant de l’àrea de les dones d’esta organització.
Marie Thèrèse Dansoko és activista de drets humans. Nas-
cuda a Mali, treballa en el seu país per l’eradicació de la 
violència cap a les dones. És militant de la FIDH (Federació 
Internacional de Lliga de Drets Humans) i militant de l’Asso-
ciació Maliense de Drets Humans.

Dies 9, 14 i 16 de febrer, de 18 a 21.20 h.
Museu Municipal – MUMA.
V Jornades d’Educació en la Igualtat de Dones i Hòmens. 

(vegeu el programa específic de les Jornades)

Dia 23 de febrer, dijous, 18.30 h.
Museu Municipal – MUMA.

Vídeo-Fòrum. Projecció de Libra, de Carlota Coronado Ruíz, 
curtmetratge premiat en la III Edició del  Concurs “Curtme-
tratges per la igualtat” 2009, organitzat per Obra Social de 
Caja Mediterráneo.
Sinopsi: dues setmanes. Això és el que demana la prota-
gonista de Libra. Una dona que porta dos anys preparant 
una oposició. 

Col·loqui amb la participació de: 
Macu Gimeno Mengual, coordinadora de l’Àrea de la Dona de 
la Intersindical Valenciana. Integrant de la PPIINA (Plataforma 
Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció).
M. Ángeles Bustamante Ruano, assessora tècnica en gènere, 
diversitat i polítiques d’igualtat en el Gabinet Tècnic UGT-PV.

Dia 3 de març, dissabte, 19.30 h.
Auditori Casa de la Cultura.
Mujeres compositoras. Notas en la sombra. Música clàssica.

Consuelo Hueso, soprano, i Marina Zhidkova, al piano, in-
terpreten obres de les alemanyes Fanny Hensel Mendels-
sohn i Clara Wieck Schumann, les franceses Pauline Viar-

dot i Cécile Chaminade, i les valencianes Matilde Salvador 
i Ángeles López Artiga.
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Organitza: Regidoria de Cultura

Dia 4 de març, diumenge, 11.45 h.
Plaça Major d’Alzira.
Concentració amb motiu del Dia Internacional pels Drets 
de les Dones, 8 de març.

Concentració d’hòmens i dones de totes les edats per 
reivindicar la igualtat efectiva. Convocada per l’Ajunta-
ment d’Alzira i el Grup de Debat per la Igualtat. Es lle-
girà un manifest i es retrà un particular homenatge a 
dones i hòmens que han lluitat per la igualtat al llarg de 
la història. 


