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mil assassinats 
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No més vides  
furtadesOrganitza:  

Col·laboren:  
Escola la Mandarina,  Escola Ausiàs March,  Escola Baladre,  Escola 
Gavina, IES Enric Valor, Centre de Formació de Persones Adultes, 
Associació Alumnat de l’EPA, Picanya Teatro, Dones de Picanya, 
Mestresses de Casa Tyrius.

ACTIVITATS CONCERTADES AMB CENTRES EDUCATIUS
per la Igualtat, el respecte i la No-Violència

Taller: QUINA ÉS LA NOSTRA EDUCACIÓ SEXUAL? 
Impartit per Agustín Zaragozá (Agent d’Igualtat i Professor de Valors 
Ètics i Filosofia). Adreçat a l’alumnat de batxillerat. 

La prostitució i la pornografia són escoles de desigualtat que socialitzen en 
referents molt tòxics i dolents: la masculinitat hegemònica, la cosificació 
de la dona, la sexualitat entesa exclusivament com a penetració, el dret 
dels xics a accedir als cossos de les dones.

Taller: PRACTICA SALUT EMOCIONAL campanya de la XARXA JOVES.NET
Adreçat a l’alumnat de secundària.

Es tracta de potenciar actituds positives cap a estils de vida saludable, i 
adquirir les habilitats necessàries per identificar i prendre consciència de 
les emocions pròpies i de les emocions dels altres 

Taller: PRACTICA SALUT QUAN FACES SEXE AMB RESPECTE
Campanya de la XARXA JOVES.NET Alumnat de secundària.

Es tracta de promoure el respecte i la tolerància davant de les diverses 
orientacions sexuals, també la consciència crítica i els hàbits saludables 
front a les conductes de risc. Pràctica sexe segur, amb responsabilitat i 
respecte. 

FEMENÍ SINGULAR. EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Contacontes Núria Urioz (Pallassa i narradora)  
Alumnat de secundària i del centre de formació de persones adultes. 

Històries de dones especials, particulars, originals, atípiques... com totes. 
Selecció de contes que tracta amb simpatia i bon humor, la subtil (o no 
tant) violència de gènere que vivim en la nostra societat. Un espectacle li-
terari que vol celebrar la bellesa, el valor i les aportacions de la feminitat. 
Una estona per a “adonar-se’n”

CONTES DE XIQUETES SENSE POR
Contacontes Núria Urioz (Pallassa i narradora) 
Alumnat d’infantil i 1r cicle de primària. 

Qui ha dit que els xiquets són valents i les xiquetes són porugues? Anem a 
conèixer històries de xiquetes valentes que tenen coratge per a emprendre 
grans aventures,  s’atreveixen a fer coses arriscades, prenen decisions di-
fícils i afronten els perills superant les seues pors. 

XIQUETES BLAVES I XIQUETS ROSES
Contacontes Núria Urioz (Pallassa i narradora) - Alumnat de primària. 

O millor, xiquetes i xiquets de tots els colors. Hi ha xiquetes que els agrada 
jugar a futbol, a bàsquet, fer atletisme.. i hi ha xiquets que els agrada el 
ballet, cuinar, cosir... Hi ha xiquetes i xiquets valents que no es creuen que 
el color rosa només és per les xiquetes i el blau només pels xiquets. 



21 de novembre | 17h a 20h
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Picanya

CURS DE SENSIBILITZACIÓ EN IGUALTAT 
Impartit per Elisa Iniesta (Experta en Gènere)

Adreçat a les associacions locals.
Inscripció a l’ajuntament fins el 19 de novembre.

23 de novembre | 10.30h 
Plaça País Valencià

ACTE DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I  
HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES.

Presentació del PUNT VIOLETA: Espai de sensibilització 
contra les agressions sexistes

25 de novembre | 12.00h
DIA INTERNACIONAL CONTRA  

LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
MANIFESTACIÓ. Lloc de concentració: zona Glorieta i 

Av. Navarro Reverter. València.

27 de novembre | 17.30h
Centre Cultural

Projecció de la pel·lícula CUSTODIA COMPARTIDA 
(2017) Dr. Xavier Legrand. 93’

Myriam i Antonio s’han divorciat i ella sol·licita la cus-
tòdia exclusiva del seu fill per a protegir-lo d’un pare 

al que acusa de violent. Antonio defensa el seu cas 
com un pare menyspreat i la jutge sentència en favor 

de la custòdia compartida.

2 de desembre | 12.00h
Plaça País Valencià

MADUIXA TEATRE (València) presenta MULÏER 
Espectacle de dansa sobre xanques interpretat per 

cinc ballarines. Emocions i poesia visual. Homenatge a 
totes les dones que al llarg de segles i segles d’opres-
sió han lluitat i segueixen lluitat per mantindré viu el 

jo salvatge i que reclamen el dret a ballar 
i córrer lliurement per la nostra societat. 

PREMI MORITZ 2016 Millor estrena Fira Tàrrega.  
PREMI MAX 2017 Millor espectacle de carrer.  
PREMI MAX 2017 Millor composició musical.  

PREMI UMORE AZOKA 2017 Millor espectacle.
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