
SETMANA CONTRA LA

VIOLÈNCIA
DE GÈNERE



19 DE NOVEMBRE

· TEATRE INFANTIL ESCOLAR.

Micro-espectacle de contes amb titelles 
«Contes en Femení Plural». De Empar Clara-
munt del Teatre Buffo.

Sinopsi:

L’actuació conté una selecció de contes 
d’ahir i hui on les protagonistes són les 
dones. Històries plurals i en femení, narra-
des i escenificades amb diferents tipus de 
titelles (de taula, objectes, en paper arrugat, 
ninos, etc...) que aborden temes actuals 
com el maltractament psicològic,  l’autoes-
tima,  la igualtat i l’assetjament.

Saló d’Actes de la Casa de la Cultura.

A les 10 h i a les 11.30 h

· TALLER PER A PERSONES ADULTES I 
ADOLESCENTS.

Laboratori d’Autodefensa Feminista, a 
càrrec de Formigues Liles.

En este taller treballarem l'apoderament i la 
seguretat en nosaltres mateixes a través de 
dos temes que estan íntimament relacio-
nats: l'autoestima i l'autodefensa, ja que, 
encara que sapiem moltes tècniques d'au-
todefensa de res ens servixen si no ens 
creiem capaces de posar-les en pràctica. 

Necessari portar estoretes i roba còmoda. 

Saló Multiusos del Mercat.

19 novembre i 3 desembre de 10 a 12 h

11 i 17 desembre de 18 a 20 h

20 DE NOVEMBRE

TEATRE ESCOLAR PER A PRIMÀRIA.

« Ni más ni menos» con Las Pituister. 
Dos éssers humans amb els nassos rojos.

Actrius: Chus Gutiérrez i Mariaje Hernando.
Sinopsi: Una proposta teatral que posa en 
evidència com de ridícules són les desigual-
tats entre hòmens i dones que es viuen als 

diferents àmbits de la societat.

Saló d’Actes de la Casa de la Cultura.

A les 11 h

21 NOVEMBRE

VÍDEO FÒRUM.

Projecció del documental « Campeonas sin 
límites » amb la presència de la directora     
Paqui Mèndez. 

En la projecció s’analitzaran les dificultats a 
les quals les esportistes s'enfronten cada 
dia, la lluita per una societat equitativa així 
com els obstacles i dificultats als quals s'en-
fronten les esportistes amb discapacitat 
per a poder competir, la falta de suport i 
oportunitats. El documental és un reflex de 
la societat actual i pretén commoure, 
reflexionar i mostrar la realitat a la qual han 
de fer front les dones. 

Posteriorment al documental, tindrà lloc 
una xarrada col·loqui amb presència d’es-
portistes del municipi.

Auditori Municipal.

A les 19 h

22 NOVEMBRE

Taula Redona - Violència contra les Dones. 
 
Organitza Associació Amèlia Jover de Culle-
ra i col·labora l’Ajuntament de Cullera.

Ponents: 

Estefania Navarrete, Comissaria de la Poli-
cia Local de València i Coordinadora 
GAMMA. Encarna Canet, Treballadora social 
i professora de la Universitat de València 
Joaquim Bosch, Magistrat i portaveu terri-
torial de Juezas y Jueces para la Democra-
cia. Maria Such, Directora General de l’Insti-
tut Valencià de les Dones i per la igualtat de 
Gènere.

Auditori Municipal.

A les 19 h

23 DE NOVEMBRE

Teatre públic adult. (Entrada Lliure fins 
completar aforament).

« Yo, Púb(l)ica».  Companyia Arritmados.

Escrita i dirigida per Julia Martínez
Intérprets: Carmen Díaz, Julia Martínez i 
Sandra Mendoza Julia Martínez nominada 
com a Millor Artista de Circ per als premis 
de les Arts Escèniques de la
Comunitat Valenciana 2019.

Saló d’Actes de la Casa de la Cultura.

A les 20 h

Sinopsi:

Yo, Púb(L)ica crea una analogia entre ser 
dona i artista de circ a través de tres con-
ceptes bàsics. Un extracte exemplificant de 
la vida, teatralitzat i poetitzat, que pretén, 
des d'un prisma feminista, analitzar la reali-
tat de manera crítica i transformadora. Som 
equilibristes de circ sobre un fil invisible 
anomenat patriarcat. Perdem la por a 
caure. Donem-nos la mà i llancem-nos 
juntes al buit.

25 DE NOVEMBRE

Dia contra la Violència de Gènere

 « Cadires Buides, Vides Trencades»

Performance a càrrec de Tramant Teatre.
Lectura del Manifest amb intervencions de 
l’alumnat dels centres educatius de Cullera.

La violència cap a les dones i xiquetes és 
una de les violacions dels drets humans 
més esteses, persistents i devastadores del 
món actual sobre les quals a penes s'infor-
ma a causa de la impunitat de la qual gau-
dixen els perpetradors, i el silenci, l'estig-
matització i la vergonya que patixen les 
víctimes 
La violència cap a les dones continua sent 
un obstacle per a aconseguir la igualtat, el 
desenvolupament i la pau. També el respec-
te dels drets humans de dones i xiquetes.

Jardins del Mercat

A les 12 h


