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DEL 8 AL 14 DE MARÇ DE 2021

SETMANA

DE L'AFEVDE L'AFEV



L’AFEV vol unir-se a les iniciatives que al voltant del 8 de març

una vegada més faran dels propers dies unes jornades de

denúncia de les desigualtats de gènere i reivindicació del

feminisme com l’eina necessària per a l’equitat social. 

Aquest últim any en el context de la pandèmia i el confinament

han posat de relleu la importància de les feines de cures a la

nostra societat; des de l’atenció dels infants a nivell domèstic fins

la seva educació, el suport emocional o cuidar de les persones

dependents, tasques que històricament han estat i continuen

estant particularment feminitzades. Algunes d’aquestes que

fins ara en part es duien a terme a l’escola, els serveis sanitaris o

les pròpies comunitats a través de diferents espais, han tornat a

recaure amb més importància sobre les dones degut a la desigual

divisió del treball en l’àmbit domèstic. Les conseqüències però no

s’han reduït a aquest àmbit si no que hem vist com en el mercat

laboral les dones registraven taxes d’atur fins un 25% més

elevades que els homes i un augment dramàtic dels casos de

violència de gènere.

Davant aquesta dura realitat creiem que cadascú des del seu

espai i en el nostre cas des de la mobilització de persones joves

per al voluntariat social, hem de treballar per a revertir i acabar

amb la xacra social de les desigualtats i les violències de

gènere que més de la meitat de la societat pateix a diari. Per a

això volem fer una crida a tot el nostre voluntariat que

acompanya a infants i joves que aprofitin aquesta oportunitat per

a participar d’alguna de les activitats i cites que proposem o

que puguin trobar aquests dies i així incorporar, si encara no han

trobat la oportunitat, una mirada feminista a la seva tasca!

MANIFESTMANIFEST
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Activitats que hem creat pels

tàndems
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Xicoteta etnografía  ......................................................p.5
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Diverses activitats en línia i

presencials que també podeu gaudir

a València
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US PROPOSEM DOS TIPUSUS PROPOSEM DOS TIPUS
D'ACTIVITATSD'ACTIVITATS  
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1) ENDEVINA LA DÈCADA1) ENDEVINA LA DÈCADA

Sabríeu descobrir de quina dècada del segle XX i XXI

corresponen aquesta sèrie d'imatges de dones duent a

terme treballs domèstics? Entreu a participar mentre

reflexioneu! 

 

Malgrat el pas del temps i el canvi social, la tasca de les

cures segueix recaient en les dones? Com us repartiu les

tasques de la llar a casa vostra? Tu ho has fet mai? Et faria

res fer-ho? Sabries com?

T'ho vas perdre? Fa unes setmanes vam celebrar el Dia de la

Dona i la Xiqueta en la Ciència i per reflexionar sobre el

pes que han tingut les dones en la ciència us posem a prova!

Participar

Descobrir el quiz

Edades recomendades: 10-16 anys

Durada estimada: 30min
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https://docs.google.com/forms/d/1327XUY20KTKp5DpEINS1vdHlFPwjZd6HMZJhXiySrI4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1327XUY20KTKp5DpEINS1vdHlFPwjZd6HMZJhXiySrI4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnPsADU-PY8b6PHja4OEgeaa2wdeP5YTDF2_TsgDhBw8kZTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnPsADU-PY8b6PHja4OEgeaa2wdeP5YTDF2_TsgDhBw8kZTA/viewform


Us proposem que feu una observació de l'espai públic del

barri o ciutat mentre feu un volt  amb el vostre tàndem i

intenteu descobrir algunes coses que potser veieu cada

dia però que us passen desapercebudes. Es tracta de fer

observacions sobre com estan formats els barris que

habitem i els usos que es fan d'ells. Sobre tot volem

observar els espais que ocupen les persones i les

diferències entre homes i dones en aquests usos.

2) XICOTETA ETNOGRAFÍA:2) XICOTETA ETNOGRAFÍA:
  

PASSEGEM I OBSERVEM EL BARRI AMBPASSEGEM I OBSERVEM EL BARRI AMB
ULLERES MORADESULLERES MORADES

Edades recomendades: a partir de 8 anys

Durada estimada: 2 hores
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Per exemple, podeu fer-vos les següents

preguntes i observar:

 

 

A qui veus transitant pels carrers? Més dones o homes, persones ancianes,

xiquets i xiquetes?

Si veus a gent fent les compres, són en majoria dones o homes?

I per els espais esportius?

Si veiem persones adultes que tenen cura o passegen amb nens i nenes, o

amb persones grans, quants homes podem comptar i quantes dones?

QUI veus en l'espai públic
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Quants homes i quantes dones hi ha a l’eixida d'una escola, recollint els nens i

nenes?

Quants homes i quantes dones hi ha a la sortida d'una escola, recollint els nens

i nenes?

Si anem a un parc: quants homes i quantes dones hi ha? A quins llocs del

parc (bancs, parc infantil, jugant a petanca, corrent, etc.)?
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Transiten molts cotxes pel barri? Hi ha transport públic que arriba a les parts

del barri que tu coneixes?

Hi ha parcs o espais verds? 

Hi ha carrers peatonals? Hi ha bancs o llocs on poder descansar/parar si estic

fent una volta pel barri?

Fixa't en el nom dels carrers: que persones són representades en majoria?

COM està organitzat el barri:
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Un cop observada i recollida la informació:

Què el faltaria a aquest barri perquè em senta més còmoda?

Quines activitats m'agradaria poder fer en el meu barri?

Hi ha espais on hi haja una clara diferència entre el nombre d'homes i dones? I

espais on el nombre siga molt similar? Per què creieu que és?

Com ens sentim en aquests espais?
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Ara que heu acabat, podeu dissenyar el 

"mapa d'un barri ideal"!

MAPA DEL BARRI IDEAL

Com estaría distribuït sobre el plànol? Quant d'espai

ocuparia cada activitat (comprar, passejar, fer esport,

circular amb vehicle privat o públic, cuidar de majors i

xiquets...). Què faria que aquest barri fos igual de bo

pels homes que per les dones? I per als joves, els

infants i la gent gran? Els nostres barris actuals son

així?
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3) MIRADA CRÍTICA SOBRE LA3) MIRADA CRÍTICA SOBRE LA
PROPAGANDAPROPAGANDA

La nostra cultura, a través de molts canals, tant les pel·lícules, les
sèries, la música com la publicitat, genera estereotips de

gènere, o suposats rols molt marcats i diferenciats que haurien

d'ocupar les dones i els homes. La cultura de les imatges és
especialment opressiva cap a les dones. Se objetiviza

constantment el cos de les dones: aquest es mira i es jutja, si no
correspon al patró de bellesa imposat per aquestes imatges. 

Aquestes imatges que ens impacten constantment, a més, creen

comportaments en la societat: repartició de les tasques segons el
gènere, comportaments violents cap a les dones…

Reflexionar sobre aquestes representacions que ens inunden ha de
fer-nos pensar en el nostre comportament, i qüestionar-lo. És
necessari tindre una mirada crítica sobre aquestes imatges i
educar-nos, perquè aquesta cultura permet abusos i respalda la
cultura de la violació.

Així que et proposem reflexionar amb el teu Tàndem, (siga xica o
xic!) sobre l'impacte que tenen aquestes imatges en el nostre

imaginari, y més enllà en la nostra manera de créixer i de

relacionar-nos.

Edades recomendades: a partir de 10 anys 
Durada estimada: 2 horas
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DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITATDESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Et proposem que mires les següents publicitats 
(i també pots buscar més fotos!)
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A continuació, podeu tindre les següents reflexions:

Com estan representades les xiquetes i les dones ? Què estan fent ?
Com estan representats els xiquets ? Què estan fent ?

En les publicitats es nota molt la diferència entre les
xiquetes/xiquets, homes/dones ?

Quin sol ser el paper de les dones en la publicitat, i el de l'home?

De quina manera s'usa el cos de les dones en la publicitat?
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Pots pensar amb el teu tàndem en com seria una publicitat no

sexista: inventa una situació, i pensa en com seria aqueixa
publicitat perquè no repetisca estereotips de gènere. Fins i tot la
pots dibuixar! 

A vegades l'expressió corporal ens ajuda molt a entendre les
coses… juga a “postures impossibles”: imita la postura dels
personatges en la publicitat i notaràs l'absurd que són unes
certes situacions! Mira alguns exemples ací!! 

Pots mirar diferents “influencers” que es burlen de la publicitat

o dels mandats socials fets a les dones, com Celeste

Barber!

Aquestes publicitats creen mandats socials sexistes per a

les dones i per als homes. Però això es pot canviar!

T'animem ara a donar una volta a aquestes publicitats a

través de diferents mitjans!

Has vist en la publicitat a persones que no es defineixen com a home
o dona?

Segons la publicitat, què penses que és “ser home” i “ser dona”? I tu
qué opines sobre això? Segons la teua opinió aquestes imatges
representen la realitat?
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=FestesPopularsBenimaclet&set=a.899999776761692
https://www.instagram.com/celestebarber/


ACTIVITATS 8 DE MARÇ PRESENCIALSACTIVITATS 8 DE MARÇ PRESENCIALS  
I EN LÍNEAI EN LÍNEA

Tot el públic
Gratuït
Què és? L’Assemblea Feminista de València ens proposa diverses
accions i esdeveniments feministes per tota la ciutat.

4 de MARÇ, 18h: Assaig online: “Un racista en el teu camí”, Canal de
Youtube de l’Assemblea Feminista de València.
6 de MARÇ,11h: Intervenció Feminista Jardí Lluerna
(Benimaclet)11h Penjada de pancartes. Per un habitatge feminista!
Esplanada del Bloc de portuaris (El Clot)12h Acció. Vine i enreda’t!
Plaça del Mercat de Russafa
7 de MARÇ, 12h: Acció. Vine i enreda’t! Parc Central (entrada
Literato Azorín)

Accions Feministes | Propostes organitzats per l’Assemblea
Feminista de València

Del 4 de Març Fins 7 de Març

Tot el públic
Gratuït
Que és? L'Ajuntament de València a partir del principi del mes de març
ens proposa una selecció de tertúlies, exposicions, conferències, tallers
per a celebrar el 8 de març, donar visibilitat a les dones i oferir una
reflexió sobre el que està en joc en el combat de les dones.

(Programa d'Activitats) Activitats proposades per l'Ajuntament per
a celebrar el 8 de Març : La Força de les dones sosté la vida.

ACTIVITATS PRESENCIALS
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https://www.instagram.com/p/CLxGUuMBmWe/
https://www.valencia.es/8m2021/


Tot públic
Gratuït
Què és? Si Vols participar en les iniciatives de @ValenciaAcull pel
#DíaDeLaMujer, tenen tres accions preparades que serviran per a la
jornada reivindicativa que celebren a les 17h de la vesprada del dia 8 de
març en la Plaça de l'Ermita de Orriols. Per a participar en la primera
d'elles necessitem que ens envies una foto-frase inspiradora (teua o
d'una altra persona). Envia la teua foto a gestosdeacogida@gmail.com o
al telèfon 63251677

(Invitació) Invitació a participar a les accions València Acull per al 8
de Març 2021

Tot públic
Gratuït
Què és? Enguany l’Assemblea Feminista ens proposa diverses
possibilitats per al 8M.

9:30h Concentració. El nostre padró és la teua obligació!
Ajuntament de València (Plaça de l’Ajuntament)
10:30h Concentració. Per unes cures públiques i de qualitat!
Conselleria de Polítiques Inclusives (Av. de l’Oest, n. 36)
12h Concentració. Migrar és un dret humà. Regularització ja!
Delegació de Govern (Plaça del Temple, 1)
17h Concentracions per tota la ciutat. Acudeix a la més
propera‼ Plaça dels Pinazo, Pont de Serrans, Encreuament Av.
Serreria amb c/ Just i Pastor/Vicent Gallart (Poblats Marítims),
Encreuament Av. Primat Reig amb c/ Emili Baró (Benimaclet)
20h totes als balcons, ballem i fem soroll! Posem en valor les
essencials! Terrasses, terrats i balcons feministes

Mobilitzacions durant el 8 de Març a València
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https://www.instagram.com/p/CLsF68HBVac/?igshid=ompjpvp8mtyl.
https://www.instagram.com/p/CLvwoPZB9QU/


Centre Municipal de Joventut Sant Isidre, Carrer de José Andreu
Alabarta, 36, 46014 València.
8 de març 18h00 fins a 20h00.
Entre 14 i 18 anys
Gratuït.
Què és? Aquest xerra-col·loqui és una trobada on es pot compartir
experiències, treballar emocions col·lectives i reforçar la vàlua individual
de els/as joves però especialment de les dones.

(Xerrada) Xerrada Nascuts de la Terra treballant Igualtat. 

Centre Municipal de Joventut Malilla, Carrer de Joaquin Benlloch, 77,
46026 València.
Dilluns a dijous: 8, 9, 10 i 11 de març, 17h30 a 19h00
Entre 14 i 30 anys
Gratuït
Què és? En aquest taller es reconeixeran els agressors i les situacions
de violència per a evitar situacions de perill. Es revisaran les creences i
prejudicis que afavoreixen actituds masclistes. El desenvolupament de
l'autoestima mitjançant l'autodefensa, i el treball d'activar el dret a dir
NO.

(Taller) Taller d'autoestima i d'apoderament per a dones.
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https://www.joventut-valencia.es/evento/175/nacidos-de-la-tierra-trabajando-en-igualdad/
https://www.joventut-valencia.es/evento/175/nacidos-de-la-tierra-trabajando-en-igualdad/
https://www.joventut-valencia.es/evento/180/taller-de-autoestima-y-empoderamiento-para-mujeres/


ACTIVITATS EN LÍNEA:

9 de Març y 10 de Març 2021 a las 18h00.
Tot públic
Gratuït
Què és? L'Ajuntament de València i l’Espai Dona i Igualtat us proposa
dues tertúlies que podries seguir en youtube:

9 de Març: La Força de les Dones, amb la periodista Laura Martínez
i la professora Alicia Villar  https://youtu.be/8GdplKwGND0.
10 de Març : Tertúlia amb Irantzu Varela, Periodista i feminista,
creadora de El Tornillo (microespai feminista)
https://youtu.be/aMi0IC3eWc8

(Tertúlias) Tertúlia La Força de les Dones i Tertúlia amb Irantzu
Varela

El 4 de Març a les 17h30, en Instagram
Tot públic
Gratuït
Què és? L'Ajuntament de València i el Consell de Joventut de València
proposa una xerrada sobre ciència, tecnologia i joventut amb Ariadna
Negrín Vicedelegada d'Estudiants de la Universitat Politècnica de
València en Instagram.

(Xerrada en línia) Xerrada La Força de les dones en la Ciència
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https://www.facebook.com/1696184827269572/posts/2860652237489486/
https://www.instagram.com/p/CLvwoPZB9QU/


Dimecres 3 de març a les 19h00.
Públic jove
Gratuït
Què és? La Universitat de València, a través del Vicerectorat de
Projecció Territorial i Societat i els ajuntaments que formen part del
programa Unisocietat i continuen oferint la programació de les
conferències d’UNISOCIETAT PRIMAVERA online. Les conferències que
abordaran temes molt variats i d’actualitat relacionats amb l’economia,
la societat, la cultura, la salut, el medi ambient, l’educació, etc…

(Conferència) Conferència el control tecnològic com a violència de
gènere

Público de 8 a 12 anys
Gratuït
Què és? Una activitat interactiva que ens acosta a la història de cinc
dones que han lliurat la seua particular batalla per canviar el món.

(Taller) Taller online Això era i no era....

Tot públic
Gratuït
Què és? Una pàgina web que presenta diversos jocs feministes, jocs en
línia, jocs de taula. Coneixeràs nous jocs que pots construir i adaptar
amb el teu tandem.

(Jocs) Jocs feministes

Tot públic
Gratuït
Què és? Una pàgina web que dóna accés a diversos podcast en els
quals diferents dones conten les seues històries i trajectes de vida.

(Podcast) Podcast Herstory
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https://au-agenda.com/eventos/control-tecnologico-violencia-genero/
https://view.genial.ly/5fad1aafbe29f80d1749bd32
https://femiagenda.org/portfolio/juegos-feministas/
https://femiagenda.org/portfolio/herstory-en-la-radio-ii/

