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ActivitAts

Novembre

2017



Dia 16

Dia 21

16.30h.

19h.

Taller de risoteràpia per a 
gent major.

Concert del cantautor valencià Tomàs de los Santos.

Casa de la Cultura

Casa de la Cultura

Dia 19

Dia 22

Dia 23

Dia 24

Dia 25

Dia 20

10h.

9.30h.

19h.

18h.

10h.

10.15h.

11.15h.

15-17h.

21h.

17h.

17.30h.

Ruta ambiental a la cova de «La Galera» per gaudir en 
família 

Taller per la Igualtat: “Ara i sempre, 
iguals” dirigits a l’alumnat de l’escola.

Cine-fòrum «Thelma i  Louisse».

Acte institucional dels representants polítics dels 14 pobles 
del partit judicial de Sueca al Monestir de Simat per fer la 
reivindicació a favor de la igualtat de gènere.

Lectura del manifest en defensa de la igualtat a càrrec de 
l’associació Dorotea.
Marxa solidària contra la violència de gènere a benefici de 
l’associació Dorotea.
Jocs infantils i unflables per als xiquets i les xiquetes.

Taller per a pares i mares:”Prevenció 
violència entre parelles joves “ impartit 
per la psicòloga del gabinet municipal.

Sopar de pa i porta. (Cal haver-se apun-
tat a l’Ajuntament i portar-se solament 
l’entrepà).

Taller per a dones: “Dones, salut i esport”

Taller d’autoestima per a dones desesperades impartit 
per l’agent d’igualtat Agustí Saragossà.

eixida des de la plaça de l’ajuntament

Ceip Fèlix OlmOs

sala d’expOsiCiOns

Casa de la Cultura

Casa de la Cultura

mOnestir de simat

plaça de l’ajuntament

Casa de la Cultura

«Consideres que tot el pes familiar recau en la teua persona? Tens la sensació de que 
et falta temps en la vida? Et costa dir «no», encara que  estigues esgotada de la teua 
jornada laboral? Penses que dediques massa temps als altres i tens poc espai per a tu 
mateixa? Benvinguda! Ets una dona que sofreix les conseqüències del patriarcat. Aquest 
taller et permetrà  detenir-te un moment: compartir, reflexionar, debatre,escoltar i esti-
mar-te, perquè, al cap i a l’últim, sense autoestima no hi ha felicitat».


