
25 de novembre 2016

Dia internacional 
per a combatre la 
violència cap a les 
dones
Regidoria d’igualtat 
i polítiques inclusives



25 de novembre 2016

Dia internacional 
per a combatre la 

violència cap a les 
dones

Regidoria d’igualtat 
i polítiques inclusives

ART URBÀ

Art urbà  amb l’objectiu de descentralitzar el missatge per la igualtat, a través de tres 
artistes que enfoquen les seues obres des d’una perspectiva feminista i de reivindicació 
del rol de les dones com a agents actives a la societat.

Data: 21 de novembre 
Hora: 10:00 h
Llocs:  
· Plaça de l’Església dels Àngels, 3, cantó Pere Maça. Barri del Cabanyal. 
Artista: La nena wapa wapa
· C/ Antoni Suárez, 16. Barri del Mestalla. Artista: Julieta.XLF.
· C/ Juan Calatrava cantó Miniaturista Messeguer. Barri de Benimàmet. Artista: Hyuro.

IGUAL-MENT FEST. CELEBREM LA IGUALTAT DE GÈNERE
DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
 
Un festival que aglutina diverses manifestacions artístiques (musicals, literàries, 
teatrals, dansa, art urbà, tallers, etc.), associacions i institucions que tenen com a  
objectiu comú potenciar la igualtat de gènere des d’una perspectiva positiva i un 
ambient festiu. El festival comptarà amb interpretació en llengua de signes. 
 
Data: diumenge 27 de novembre de 2016
Hora: 11:00 h a 19:00 h
Lloc: pl. Ajuntament 
Informació: www.igualmentfest.com  www.valencia.es/donesiigualtat,

ACTE INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, 
DIA INTERNACIONAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA CAP 
A LES DONES.

Lectura del ban de l’alcalde en què rebutja la violència contra les dones amb 
participació de la corporació municipal i càrrecs públics d’altres administracions. 
Minut de silenci. Reconeixements al treball en l’atenció, prevenció i sensibilització de 
la violència de gènere a persones i entitats de la ciutat.

Data: 25  de novembre
Hora: 12 h
Lloc: Saló de Cristall. Pl. Ajuntament, 1. València

Durant tota la jornada d’11 a 19 h. hi haurà dos animadors/es socioculturals 
al mural participatiu. 

Taller de Defensa Personal: 
amb l’associació AVAD s’impartirà durant tot l’horari del festival taller de defensa 
personal al tatami.

Taller “Caras felices por la igualdad”: Ruzafa Loves Kids realitzarà un taller amb 
xiquetes i xiquets durant tot l’horari del festival. 

Tallers infantils amb l’EMT: igualtat i transport sostenible.
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Inici / Batucada

Candela Roots

Suquet de Rap

Skatuttipresto

The Dance 
Crashers

DobleCita 
CopiVolta 
(clown)

En Clau de Clot

Cau de Llunes 
contra la 
violència (poesia)

Bésame 2.0 
(dansa)

Femení Singular 
(contacontes)

Creativas en 
Paro (teatre)

Taller Teatre Infantil 

Tertúlia: “Nuevos 
relatos de 
transformación y 
reconstrucción. 
Reconectarse con 
la vida”

Taller:  “La Teoría 
del Huevo Frito”

Taller Infantil 
Contacontes 
No Sexistes

HORA HORA ENVELAT TALLERSMÚSICA TEATRE

PLÀNOL DE LA PLAÇA AJUNTAMENT 27 DE NOVEMBRE
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PROGRAMA EDUCATIU CURS 2016-2017:

·  “Educació afectivosexual i igualtat”
·  “Els amors riguts són els més volguts”
·  “Diversia, formació i sensibilització en diversitat sexual, familiar i de gènere”
·  “Introduir les mesures d’igualtat en els centres educatius”

Dirigit a: 

Educació infantil, primària
Educació secundària obligatòria i postobligatòria
Professorat i AMPA

Sol·licituds: 70 centres escolars
Nombre de grups: 150
Alumnat que hi participarà: 3.807
Professorat que hi participarà: 678

CENTRE MUNICIPAL DE LA DONA-CMIO

Programa d’atenció específica a dones de violència de gènere. Grups de suport.

Tallers: apoderament, desenvolupament personal, etc. 
Cursos: emocions, comunicació entre dones, etc.
Videofòrums en la teua associació, entitat i poblats de València

Es projecten curts del projecte “Curts per la igualtat” i s’obri un debat participatiu.
L’Associació per a la Coeducació portarà el material necessari (portàtil, projector, 
altaveus, CD).

Temes: dones i solidaritat; dones vida laboral i familiar; dones i educació 
Dates: 
· 16 de novembre al Forn  d’Alcedo, c/ Guadalaviar, 15. Hora: 19 h 
· 17 de novembre a Pinedo, carrera del Riu, 263. Hora: 19 h
· 23 de novembre a la Torre, c/ Benidoleig, s/n. Hora 18 h
· 28 de novembre a Benimàmet-Beniferri, L’Espai Obert C/Crisóstomo Martínez 2 . 
Hora 19,30 h
· 30 de novembre a Poble Nou, Camí de Montcada, 205. Hora 19 h

Informació: cmio@valencia.es Tel. 962 087 475
Més informació: www.valencia.es/donesiigualtat
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UNIVERSITAT POPULAR

Activitats a diversos centres de la Universitat Popular de València. Informació detallada 
a la web: www.universitatpopular.com

ACTIVITATS A LA UNITAT D’IGUALTAT  MARÍTIM

Taller “No m’estimes més, estima’m millor” 

Dirigit a: alumnat de FP bàsica de l’IES Cabanyal. 
Data: 23 de novembre
Hora:  8:55 h- 10:50 h
Lloc: camí del Cabanyal, 19
Professional que exercirà l’activitat: Sara Mior. Terapeuta grupal

Taller “A estimar bé, un@ aprén”

Dirigit a: dones del barri de Natzaret 
Data: 24 de novembre 
Hora: 9:30 h
Lloc: Centre Municipal de Joventut Natzaret. C/Algemesí, 3 
Professional que exercirà l’activitat: Sara Mior. Terapeuta grupal

Videofòrum “Parlem de la violència masclista a través del curtmetratge”

Dirigit a: tota la població del districte Marítim 
Data: 24 de denovembre 
Hora: 19:00 h
Lloc: Unitat d’Igualtat C/ de la Reina, 85 baixos
Professional que exercirà l’activitat: Paqui Méndez, guionista i directora del  
certamen Curts per la Igualtat.

Concurs de contes en el meu barri “Sí a la igualtat”

Dades de presentació: 28 de novembre al 5 de desembre
Veredicte i entrega de premis: 15 de desembre
Dirigit a: col.legis de primària, zona Junta Municipal del Districte Marítim
Organitzat per: Junta Municipal del Districte Marítim

REGIDORIA D’ACCIÓ CULTURAL

Jornada de sensibilització i assessorament al personal bibliotecari a càrrec del 
Col·lectiu LAMBDA

Data: 1  de desembre
Dirigit av: personal bibliotecari de l’Ajuntament de València
Lloc: Biblioteca Eduard Escalante

Contacontes “El viatge de Flop”, amb temàtica d’igualtat i diversitat sexual en 
commemoració del Dia Internacional de les ciutats educadores 

Data: 2  de desembre 
Dirigit a: alumnat de centres educatius de la zona
Lloc: Biblioteca Martí Gadea
Col·labora: Col·lectiu LAMBDA

Punts d’interés i bibliografia sobre violència de gènere: en totes les biblioteques 
municipals i en el catàleg d’accés  públic de la  Xarxa de Biblioteques Municipals
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REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Programa educatiu curs 2016-2017 “Coeducació: caminant per la igualtat”

Dirigit a:
· Educació infantil  2n cicle
· Educació primària 1r, 2n, 3r cicle
· Educació secundària obligatòria1r, 2n cicle

Sol·licituds: 71 centres escolars
Nombre de grups: 211
Alumnat que hi participarà: 4.840
Professorat que hi participarà: 404

Proposta didàctica per a docents:
“150 cançons per treballar la prevenció de la violència de gènere en el marc 
educatiu”  www.valencia.es/ayuntamiento/educacion.nsf

REGIDORIA D’ACCIÓ CULTURAL

Jornada de sensibilització i assessorament al personal bibliotecari a càrrec del 
Col·lectiu LAMBDA

Data: 1  de desembre
Dirigit av: personal bibliotecari de l’Ajuntament de València
Lloc: Biblioteca Eduard Escalante

Contacontes “El viatge de Flop”, amb temàtica d’igualtat i diversitat sexual en 
commemoració del Dia Internacional de les ciutats educadores 

Data: 2  de desembre 
Dirigit a: alumnat de centres educatius de la zona
Lloc: Biblioteca Martí Gadea
Col·labora: Col·lectiu LAMBDA

Punts d’interés i bibliografia sobre violència de gènere: en totes les biblioteques 
municipals i en el catàleg d’accés  públic de la  Xarxa de Biblioteques Municipals

REGIDORIA DE JOVENTUT

“Cicle curtmetratges” 
Realització de curtmetratges amb motiu del Dia Internacional per a Combatre la 
Violència cap a les Dones. Entrada lliure i gratuïta fins a completar aforament.

Data: 24 de novembre
Hora: 19:00 h
Lloc: c/ Campoamor, 91, edifici Joventut

Data: 25 de novembre
Hora: 20:00 h
Lloc: c/ Morella, 2 

“Cursos i tallers”, activitats dirigides a joves

· Enamorar-se, respectar-se     
· Relacions de parella saludables     
· Donant suport a les víctimes de la violència de gènere 
· Mites de l’amor romàntic
· Autoprotecció i defensa personal femenina

Inscripcions: fins a 15 de novembre a les 14.00 h
Informació: dies, horaris i llocs de realització en www.juventud-valencia.es
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REGIDORIA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
I MIGRANTS

“Tallers de promoció de la igualtat de gènere per a la prevenció de la violència 
contra les dones”

Dates: novembre i desembre 2016. Maig i juny 2017
Dirigit a: dones i hòmens migrants de l’Escola d’Acollida  per a Migrants
Lloc: c/ Pou, s/n
Informació: cai.amics@valencia.es 
Informació: dies, horaris i llocs de realització en www.juventud-valencia.es

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

Congrés Internacional de Policies Locals. Jornada “Passat, present i futur de la 
dona en els cossos de Policia Local”, dedicada a la figura de la dona en la Policia 
Local. 

Data: 18 de novembre 
Hora: 09:00 h a 14:00 h 
Lloc: Complex Esportiu i Cultural La Petxina. Passeig de la Petxina, 42
Destinataris/àries: policies Locals, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de   
Seguretat, persones interessades en la formació en seguretat
Inscripcions: fins a l’11 novembre. Sol·liciteu full d’inscripció a l’adreça 
campos_joa@gva.es

REGIDORIA DE SANITAT I SALUT I ESPORTS. 

FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

“I Marxa Contra la Violència de Gènere”. No competitiva. De caràcter familiar, 
dirigida a tota la població. 1€ destinat íntegrament a l’Associació Alanna.

Data: 13  de novembre de 2016
Hora: 10:00 h
Lloc: passeig de l’Albereda
Recorregut: 5,5 KM
Web: www.deportevalencia.com

SERVICI MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES

Difusió i sensibilització sobre el consum d’alcohol i altres drogues i la seua relació 
amb la violència de gènere i agressions sexuals

Dia: a partir de novembre, activitat anual
Materials: separador de pàgines, web municipal
Dirigida a: dones de totes les edats
Lloc: instal·lacions de l’UPCA-PMD. c/ Amadeu de Savoia,11
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REGIDORIA DE INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXIMENT

Cursos@formació: Valencia.Ya
Cursos gratuïts: de formació sobre informàtica bàsica 
Inscripcions: es podran realitzar des de:
www.valencia.es/valenciaya seleccionant el curs, el centre i horari, a través del 
telèfon d’informació Municipal 010 o directament en els mateixos centres de 
formació.
Adreça electrònica: valenciaya@valencia.es, si desitja posar-se en contacte, consulte 
dubtes, enviar suggeriments.

REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Un bus de la EMT amb publicitat exterior de  l’Igualment Fest en circulació des del 14 
de novembre fins al 4 de desembre en diferents línies de la ciutat.

Presència del bus de la EMT en l’Igualment Fest amb activitats infantils.

Organitza:

Més informació:

www.igualmentfest.com

www.valencia.es/donesiigualtat


