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Des de l'AFEV defensem sempre la perspectiva feminista en
els acompanyaments. Aquest any, i en motiu del 8-M, us
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Propostes pròpies
de l'AFEV

1) TALLERS DE
PERSONALITZACIÓ DE BOSSES
Quan: Dimarts 8 de març de 17:00h a 19:00h (CMJ de Trinitat - La Saïdia)
Dimecres 9 de març de 17:00h a 19:00h (CMJ Orriols)
Edats recomanades: Tot el públic
Durada estimada: 1h30-2h

METODOLOGIA
Els tàndems triaran un model o icona relacionada amb el feminisme i
el calcaran en una bossa de roba amb unes pintures i bolígrafs per a
tela.

1) QUIZ FEMINISTA
Edats recomanades: 12-18 anys
Durada estimada: 30 minuts

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?

Participeu!

DONES I CIÈNCIA
T'ho vas perdre? Fa unes setmanes vam celebrar el Dia de la Dona i
la Nena a la Ciència (11 de febrer) i per reflexionar de quin pes han
tingut les dones a la ciència us posem a prova! Juga!
Descobriu el quiz

2) ETNOGRAFIA
Edats recomanades: a partir de 7 anys
Durada estimada: 2 hores

Us proposem que feu una observació de l'espai públic del vostre barri
o ciutat mentre feu una volta i intenteu descobrir algunes coses que
potser veieu cada dia però que us passen desapercebudes; es tracta
de fer observacions entorn les persones que llegim com a homes i les
que llegim com a dones i quins espais ocupen.
Doneu resposta a les següents preguntes:

El mercat
A les cues del mercat o el supermercat, hi ha el mateix nombre d'homes i de
dones? De quines edats? De les persones que treballen al supermercat, quin
percentatge a simple vista hi ha d'homes i de dones?

El transport públic
Les persones que condueixen autobusos, són majoritàriament homes o
dones? I les persones passatgeres? I les persones que condueixen cotxes?

Infants i persones grans
Si veiem persones adultes que tenen cura o passegen amb nens i nenes, o
amb persones grans, quants homes podem comptar i quantes dones?

Parc
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.)?

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

Penseu lliurement i proposeu altres espais o situacions que us
vinguen de gust analitzar

Un cop observada i recollida la informació:
Hi ha espais on hi haja una clara diferència entre el numero d'homes i
dones? I espais on el nombre siga molt similar? Per què creieu que és?

Ara que heu acabat, podeu
dissenyar el "mapa d'un barri
ideal".
Com estaria distribuït sobre el plànol?
Quant d'espai ocuparia cada
activitat (comprar, passejar, fer
esport, circular amb vehicle privat o
públic...). Què faria que aquest barri
fos igual de bo pels homes que
per les dones? I per a joves, infants i
la gent gran? Els nostres barris
actuals són així?

Mapa d'un barri ideal

3) MIRADA CRÍTICA SOBRE LA
PUBLICITAT
Edats recomanades: a partir de 10 anys
Durada estimada: 1h30min

La nostra cultura, a través de molts canals com les pel·lícules, les
sèries, la música o la publicitat, crea o divulga rols i estereotips de
gènere molt marcats i diferenciats que haurien d'ocupar dones i
homes. D'entre ells, per les dones la cultura de les imatges és
especialment opressiva.
S'objectifica constantment el cos de les dones: aquest es mira, es
jutja, i es menysprea si no correspon al patró de bellesa imposat pel
cànon establert. Aquestes imatges, que ens impacten constantment,
modelen què fem, com veiem i ens relacionem, generant una divisió
de les tasques segons el gènere, una visió diferent del cos de les
dones i dels homes, actituds i 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 tenir una mirada crítica sobre aquestes imatges i educarnos, perquè aquesta cultura permet abusos.

Et proposem que observes les següents imatges
publicitàries (també pots buscar més fotos!)

A continuació, podeu plantejar-vos les següents
reflexions:
Què és un estereotip? Què és el gènere? Com reprodueix la publicitat
infantil aquests estereotips de gènere?
Quins són els cànons de bellesa per a les dones i per als homes? Són iguals?
Per què? Quin sol ser el paper de la dona a la publicitat? I el de l'home? Has
vist a la publicitat persones que no es defineixen com a home o dona? De
quina manera s'usa el cos de les dones a la publicitat?

T'animem ara a donar un GIR DE 360º a aquestes
publicitats a través de diferents mitjans.
Pots pensar amb el teu tàndem en com seria una publicitat no sexista:
inventa una situació, i pensa en com seria aquesta publicitat perquè no
repeteixi 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 aquí!!
Pots mirar diferents “influencers” que es burlen de la
publicitat fetes a les dones, com per exemple
Celeste Barber.

Activitats als territoris
on feu tàndem
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Taller. Escriu per la igualtat
On? Centre Municipal de Joventut Orriols. Carrer de Santiago Rusiñol, 3,
46019 València
Quan? Des de l'1 fins al 12 de març. De dilluns a dissabte, segons l'obertura
del centre de Joventut
Per a qui? Tots
Preu ? Gratuït
Què és? Cartell gegant sobre el qual cadascuna podrà omplir amb frases i
paraules feministes.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/718/escribe-por-laigualdad/

Sensibilització sobre el dia de la Dona
On? Espai Obert El Marítim (EOM). Carrer d'Eugènia Vinyes, 235, 46011
València
Quan? El 2, 4 i 7 des de les 17.30 fins a les 19.00
Per a qui? Tots
Preu? Gratuït
Enllaç? http://www.espaiobertelmaritim.org/

La representació de les dones en el Museu Faller de València
On? Museu Faller. Plaça de Montolivet, 4, 46006 València
Quan? El 3 de març a les 18:00
Per a qui? Tot públic
Preu? Gratuït
Què és? Visita guiada
Enllaç? https://au-agenda.com/evento/la-representacio-de-les-dones-enel-museu-faller-de-valencia/
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Exposició d'art. Olympe
On? Centre Municipal de Joventut Orriols. Carrer de Santiago Rusiñol, 3,
46019 València
Quan? Del 3 fins al 14 de març
Per a qui? Tot públic
Preu? Gratuït
Què és? Exposició d'art sobre Olympe, activista i defensora francesa dels
drets de la dona.
Enllaç? https://www.instagram.com/p/cauqfwnk6su/?
utm_source=ig_web_copy_link

Esdeveniment 8M. Dona’t al barri
On? Enfront del Centre Municipal de Joventut de Algirós. Carrer de
Campoamor, 91, 46022 València
Quan? El 4 de març des de les 17:00 fins a les 20:00
Per a qui? Tot públic
Preu? Gratuït
Què és? Fira per al dia dels drets de la Dona, tallers, activitats, etc.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/729/dona-t-al-barri/

Taula redona. Jornada “noves realitats”
On? Centre Municipal de Joventut Russafa. Carrer de Puerto Rico, 42,
46006 València
Quan? El 5 de març des de les 10:00 fins a les 14:00
Per a qui? Joves des de 12 anys
Preu? Gratuït
Què és? Taula rodona amb dones de moltes realitats diferents (trans,
discapacitat, migració, ciències) i exposició de fotografies.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/716/jornada-nuevasrealidades/
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Taller. Pancartes 8M
On? Centre municipal de joventut de Natzaret. Carrer d'Algemesí, 3, 46024
València
Quan? El 7 de març des de les 18:00 fins a les 20:00
Per a qui? Joves des de 12 anys
Preu? Gratuït
Què és? Elaboració de pancartes reivindicatives.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/721/pancarta-8m/

Cinema. Documental la dona en l'esport
On? Centre de Joventut Ciutat Vella. Pl. Portal Nou 1, 46003 València
Quan? El 8 de març
Per a qui? Tots
Preu? Gratuït
Què és? Documental produït per joves del centre de joventut. L'objectiu és
donar visibilitat a la dona en l'esport (motivació, sororitat, emprenedoria).
Per a saber l'horari, preguntar al centre.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/717/documental-lamujer-en-el-deporte/

Taller. Pintada de mural
On? Centre municipal de joventut de Natzaret. Carrer d'Algemssí, 3, 46024
València
Quan? El 8 de març des de les 10:00 fins a les 14:00
Per a qui? Tots
Preu? Gratuït
Què és? Pintada mural reivindicatiu 8M
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/722/evento-con-lacomision-8-de-marzo-nazaret-la-punta-en-la-plaza-pintada-de-mural/
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Cinema. Programació especial “Dia de la Dona”
On? Museu de Belles Arts de València. Carrer de Sant Pius V, 9, 46010
València
Quan? El 8 de març a les 17:00
Per a qui? A partir de 12 anys
Preu? Gratuït
Què és? Pel·lícula relacionada amb el dia de la dona.
Enllaç?
https://museobellasartesvalencia.gva.es/documents/169021322/169031662
/agenda+ACTES+2021/*dd97ab82-4198-*45b7-*8af7-*d28ef1248200

Cinema. Camp Gran, de Sandra Kogut
On? Centre Octubre. Carrer de Sant Ferran 12, 46001 València
Quan? El dimarts 8 de març a les 19.00
Per a qui? Adolescents a partir de 13 anys
Preu? Gratuït
Què és? Pel·lícula sobre la vida de 2 xiquets abandonats per la seua mare a
Rio de Janeiro
Enllaç? https://octubre.cat/activitat/novocine-campo-grande-de-sandrakogut/

Cinema. Curvy Crew, d’Anada Joglar
On? Centre Octubre. Carrer de Sant Ferran 12, 46001 València
Quan? El dimecres 9 de març a les 18.00
Per a qui? A partir de 10 anys
Preu? Gratuït
Què és? Pel·lícules sobre un grup de dones africanes que desafien les
normes socials i pugen el Kilimanjaro, VO en anglès subtitulada en valencià
Enllaç? https://octubre.cat/activitat/cinema-curvy-crew-dida-joglar/
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Cinema. Miss Marx, de Susanna Nicchiarelli
On? Centre Octubre. Carrer de Sant Ferran 12, 46001 València
Quan? El dijous 10 de març a les 18.00
Per a qui? Adolescents a partir de 13 anys
Preu? Gratuït
Què és? Pel·lícula sobre la vida de Eleanor Marx, filla de Karl Marx, i la seua
lluita feminista i socialista, Versió original subtitulada en català
Enllaç? https://octubre.cat/activitat/cinema-miss-marx-de-susannanicchiarelli/

Club de cinema
On? Centre Municipal de Joventut Campanar. Carrer de la Vall de la
Ballestera, 66, 46015 València
Quan? El 10 de març des de les 18:00 fins a les 20:30
Per a qui? Joves des de 14 anys
Preu? Gratuït
Què és? Cicle dedicat a la celebració del dia Internacional de la Dona.
Visionat d'una pel·lícula i debat sobre aquesta.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/727/club-de-cine/

Taller. Bosses de roba 8M
On? Centre Municipal de Joventut Sant Isidre. Carrer de José Andreu
Alabarta, 36, 46014 València
Quan? L'11 de març a les 10:30 fins a les 13:30 i a les 16:30 fins a les 21:00
Per a qui? Tots
Preu? Gratuït
Què és? Decoració de bosses feministes.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/720/estampacionbolsas-de-tela-lemas-8m/

a
i
c
n
Valè
Taller. Autodefensa feminista i autoestima per a dones.
On? Centre de Joventut Patraix. C/ Salabert., 13 , 4a planta, 46018, València
Quan? El 21 i 23 de març a les 18:00 fins a les 20:00
Per a qui? Joves a partir de 16 anys
Preu? Gratuït
Què és? Taller per a desenvolupar l'autoestima mitjançant l'autodefensa.
Inscripció via l'enllaç.
Enllaç? https://www.joventut-valencia.es/evento/707/autodefensafeminista-y-autoestima-para-mujeres/

Teatre. Parlant de dones
On? Facultat de Geografia i Història. Av. de Blasco Ibáñez, 28, 46010
València
Quan? El 22 de març a les 19:00
Per a qui? Joves a partir de 12 anys
Preu? Gratuït
Què és? Teatre sobre els estereotips de les dones.
Enllaç? https://au-agenda.com/evento/parlant-de-dones-2/

