Biblioteca de la Dona, Programació Especial Contra la Violencia de Genere
dt. 6 nov. 2018
18:00

Alumbradoras

LA SUMA DE TOTES
Cicle de tallers multidisciplinaris. Què conte, què em compten i què podem comptar juntes.
Us convidem a participar en un projecte multidisciplinari per a explorar maneres de construir i compartir històries.
L'objectiu d'aquest projecte és emprar el pensament narratiu, el teatre-acció, els mitjans audiovisuals i el moviment com a eines
per a la construcció de relats col·lectius.
Ens reunirem tots els dimarts des del 16/10/2018 i fins al 5/3/2019 (un total d'unes 20 trobades).
El cicle culminarà amb una setmana d'accions obertes al públic del 11/3 al 15/3 de 2019.
Més informació sobre el projecte Alumbradoras en: https://bit.ly/2kygi4y

de. 7 nov. 2018
19:00

Recital poetic d'Ana Fernández de Córdova

Recital de poesía i presentació de l'últim llibre, La fugacidad viva del espíritu, d'Ana Fernández de Córdova.
L'autora estara acompanyada de Nicolás Martínez Puga, Estela Bañuls i Isabel Moyana, i de la música de
Vicente Marco.
dj. 8 nov. 2018
19:00

Teixidores, una a una: recital poetic d'lsabel Robles

dt. 13 nov. 2018
18:00

Alumbradoras

de. 14 nov. 2018
19:00 Presentación de Viaje en Blanco y Azul, de Denis e Blais
Denise Blais nació en Quebec (Canadá) y vive en Valencia desde el año 98.
Escribe en francés (su lengua materna), castellano e inglés. Publica varios artículos en francés y la novela
Le ciel non plus je ne pouvais pas le peindre. En el año 2000 recibe una beca del Conseil des arts du
Canada como escritora. Su última obra publicada, Viaje en blanco y azul, se arraiga en la lengua castellana
y su ritmo mientras explora sus raices quebequesas. Participa en varios eventos de poesía, entre ellos:
Escritores por Ciudad Juarez, Slam Poetry Valencia, Fishing Poetry, Dadá ha mort visca Dadá, Perfopoéticas
¡Oh S. XXI!, en la Casa-museo Blasco Ibáñez, y en los festivales Intramurs y Vociferio. En los últimos años
vuelve al teatro, creando y dirigiendo los espectáculos : ReconoSer y Mujer oiseau let me fly.
dj. 15 nov. 2018
10:00 Gravació del programa Valentes, d'A Punt Medi, dedicat a Maria Cambrils
[La Biblioteca romandrà tancada, per motius tècnics. Disculpéu les possibles molèsties.]

dt. 20 nov. 2018
10:30

Muntatge exposició Lola Miralles

18:00

Alumbradoras

19:00

La violencia de genere: una visió des deis ambits jurídic i policial, amb Susana Gisbert i
Estefania Navarrete
Una xarrada amb Susana Gisbert, fiscal, i Estefanía Navarrete , comisaria de la Policia Local de Valencia.
Susana Gisbert Grifo es fiscal especialitzada en violència de gènere, portaveu de la Fiscalia Provincial de
València i escriptora.

Estefanía Navarrete, Comisària de la Policía Local de València, és Coordinadora del grup especial GAMA, i
atén les víctimes de violència masclista en tots els districtes de la ciutat.

Biblioteca de la Dona, Programació Especial Contra la Violencia de Genere
de. 21 nov. 2018
11:00 En veu alta contra la violencia de genere: lecturas i escolta activa.
Lectura continuada de fragments d'assaig, narrativa i poesía, destinada a sentir en veu alta les
diferents veus contra la violencia de genere.
Participen: Teixidores de Futur (amb una acció, donaran entrada a la resta de lectures), i totes les
persones que, per ordre d'arribada, s'apunten a la lectura i escolta activa dels fragments seleccionats.

19:00 lnaug uració exposició de Lola Miralles: Maniquins, retrats i artefactes ceràmics
Comisària: Ana Tomás Miralles, UPV

dj. 22 nov. 2018
19:00 Presentació del poemari de Beg oña Chorques, Absència/Ausencia
Presenta: Encarna Sant-Cel·loni.
Rapsodes: Antoni Marzal, Carme López i
Begoña Chorques

dv. 23 nov. 2018
11:30 Visita IES Pou Ciar d'Ontinyent · 1 Cicle Promoció de la lgualtat
19:00 Presentació del llibre "Parlem d'amor? Tú tries", d'Anna Oliver Borras
Un llibre interactiu, on tu ajudes la protagonista a decidir com vol continuar la
seua història d'amor.
L'editor, d'Edicions96, acompanyarà l'autora.

dt. 27 nov. 2018
18:00 Alumbradoras
de. 28 nov. 2018
19:00 Presentación de Memorias de la niña audaz (desde Valencia a Japón), de Mar Bravo
Memorias de la niña audaz és una novel·la de creixement i autoafirmació de
la protagonista en els anys infantils i adolescents, a través de xicotetes
anècdotes, peripècies aparentment intranscendents, experiències
quotidianes, aventures lleugeres i llances estudiantils.

dj. 29 nov. 2018
19:00 Presentación de "Con ojos de papel : pictopoesía", de Marlén
No és un llibre il·lustrat, ni tan sols un llibre. Però té il·lustracions i pàgines,
plenes de poesia, i la creativitat d'una mestra de la paraula.

dv. 30 nov. 2018
11:30 Visita IES Pou Ciar d'Ontinyent - 11 Cicle Promoció de la lgualtat

