Dia
de la

8 Benicarló
MARÇ

ACTES AL VOLTANT DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA

Divendres 22 de març

Lloc: Edifici Gòtic

19.30 h Cine fòrum: passe del documental
Las que faltaban realitzat pel grup de
música Mafalda, on es reivindica la figura de
la dona en el món de la música.
Activitat gratuïta. Lloc: 1a planta de
l’Edifici Gòtic.

Del 4 al 10 de març

Divendres 22 i dissabte 23 de març

Exposició «Dones havien de ser: Qui eren
Las Sinsombrero?» Selecció de biografies
de dones rellevants i en molts casos
desconegudes.

Taller de formació sobre noves
masculinitats. Si cada individu porta
implícit una formació de gènere, per què
només escoltem parlar les dones quan
abordem aquesta temàtica? Què podríem
dir de les particularitats en la construcció
del gènere masculí? A càrrec de David
Kaplun, antropòleg, formador i investigador
en gènere, violència i diversitat i membre
Actiu de l’Associació AHIGE, juntament amb
Carolina Pulido Castro, sociòloga, educadora
social i experta en violències masclistes..

Del 27 de febrer fins al 24 de març
Exposició «Dones i desplaçament forçat a
Colòmbia» de l’Associació Atelier ONGD.

Activitat gratuïta.
Per a tots els públics.
Lloc: Biblioteca Manel
Garcia Grau.
Del 4 al 8 de març
Programació especial al voltant del Dia de la
Dona a Ràdio Benicarló.
Consulteu programació a
www.radiobenicarlo.org
Divendres 1 de març
18.30 h Presentació de l’exposició «Dones
i desplaçament forçat a Colòmbia» amb
Liduvina Calatayud Cros, Llicenciada en
Història Contemporànea, presidenta de
l’Associació Atelier.
19.0 0 h Tertúlia «Igualtat de gènere:
objectiu de desenvolupament sostenible»,
amb Carolina Durán Mcnish, advocada
especialista en Drets Humans i Dret
Internacional Humanitari de la Universitat
Externado de Colòmbia.
Activitat gratuïta. Durada: 1hora. Lloc: 1a
planta de l’Edifici Gòtic.
Dijous 7 de març.
20.00 h Obra de Teatre
Las travesuras de Eros.
Amb humor, emoció i
per moments sense alè,
viatjarem per quatre
històries travessades per la
mirada d’Eros, que gaudeix
fent bullir cors i inflamant
sexes. Actriu: Sandra Rossi.
Director: Jordi Girabal.

Activitat gratuïta. Horari: Divendres, de
16.00 h a 19.00 h i dissabte, de 10.00 h a
14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h. Duració: 10 h.
Lloc: Casal Municipal de Benicarló.
Dissabte 30 de març
10.00h Taller d’autodefensa personal per
a dones i persones trans. Per a persones
majors de 16 anys. A càrrec de Letícia
Pérez Bárcenas.
Activitat gratuïta. Lloc: Tatami del
Poliesportiu Municipal de Benicarló.
Diumenge 31 de març
10.00h Volta a Peu per la Igualtat.
Lloc: Plaça de la Constitució. Recorregut 5 km.
Inscripció: 29 i 30 de març
a la Cambra Agrària. Horari
d’inscripció: Dia 29 de març, de
17.00 h a 20.00 h i dia 30 de març,
de 10.00 h a 13.30 h i de 17.00
h a 20.00 h. O per la web: http://
hj-crono.es/. Preu d’inscripció: 5 €
per a persones adultes i 1 € per a
persones menors de 14 anys.
Dijous 4 d’abril

Divendres 8 de març

18.00 h Taula redona «Dones amb
discapacitat: un repte per a la igualtat».
Amb la participació de Comissió de treball
de persones amb discapacitat, COCEMFEMaestrat i Plena Inclusió. Activitat gratuïta.
Lloc: 1a planta de l’Edifici Gòtic.

11.00 h Lectura del manifest institucional.

Divendres 5 d’abril

Participació dels representants polítics i del
professorat i l’alumnat de l’IES Ramon Cid,
IES Joan Coromines, IES La Salle, Centre
Integrat Formació Professional, IVASS i
persones voluntàries.

19.15h Taller col·loqui al voltant de gènere i
mitjans de comunicació. Com es representen
les dones i els homes als mitjans de
comunicació? Quin és el tractament que en
fan de la violència de gènere? Ponent: Violeta
Tena Barreda, periodista.

Activitat gratuïta. Durada 1,5 hores. Lloc:
Auditori de Benicarló

Lloc: Ajuntament de Benicarló.
Durant la setmana del 4 i 8 de març
16.30h «Grans dames del món:
científiques, historiadores i artistes».
Per a xiquets i xiquetes entre 3 i 12 anys.
Activitat gratuïta.
Lloc: Ludoteca de
l’Ajuntament de
Benicarló.

Lloc: Saló d’actes de la Fundació Caixa Benicarló.
Dissabte 13 d’abril
Jornada d’art i expressió amb ulleres
morades. Pintura d’un mural en
commemoració del Dia de la Dona, concert
de Pupil·les (rap electrònic en valencià) i
altres activitats.
Activitat gratuïta per a tots el públics.
Horari: Dissabte d’11.00h a 22.00h.
Lloc. Plaça de Santa Maria.

