Fes un tracte amb la igualtat: educa cap a una societat lliure de discriminacions

De l’

3 15
al

Novembre
Lloc: Centre Municipal
de Joventut d’Algirós
(c/ de Campoamor, 91).

Dilluns

8

Novembre
Dijous

11

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Horari: 10 h

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS
“COM T’IMAGINES EL MÓN EN EL 2030”
Organitza: Creu Roja
En esta exposició podràs veure els dibuixos
realitzats per l’alumnat de col·legis del
districte durant els tallers de sensibilització
sobre alimentació sostenible. Des de Creu
Roja ens sumem a la contribució dels
objectius de desenvolupament sostenible
(ODS) mitjançant activitats educatives que
ajuden a prendre major consciència.

GESTIÓ D’EMOCIONS EN TEMPS DE PANDÈMIA I
POST PANDÈMIA
Organitza: Consell de Salut República
Argentina-Xile-Salvador Pau
Esta activitat consta de dues sessions: en la
primera aprendrem sobre gestió d’emocions
(a càrrec de la psicòloga Teresa Almela) i en
la segona aprendrem tècniques de relaxació
i respiració (a càrrec de Nancy, professora de
ioga).
Més info: màxim 20 persones / És necessari
portar-hi estoreta.

MAJORS, POBRESA I SOLEDAT NO DESITJADA
Divendres

12

Novembre
Horari: 11 h

Dilluns

15

Novembre
Horari: 17 h

Organitza : PROTED. Aules 3a edat
Divendres 12 a les 11 h
Situació de pobresa en les persones majors
/ Polítiques públiques contra la pobresa i la
soledat.
Hi participa: Àrea de Benestar i Drets Socials
(Ajuntament de València)
Dilluns 15 a les 17 h
Envelliment actiu, participatiu i saludable
Hi participa: Societat Valenciana de Geriatria
i Gerontologia, Consell de Salut, Federació
Valenciana d’Aules de la 3a Edat
Divendres 19 a les 11 h

Divendres

19

Novembre
Horari: 11 h
Lloc: Saló d’actes del
Centre Social del
Grau (C/ Jeroni de
Montsoriu, 19)

Cultura contra la soledat / Experiències de
participació i prevenció
Hi participa: Universitat Popular, FPA Centre
Social el Grau, PROTED Aules 3a Edat
Més info: inscripcions al telèfon 96 324 07 91 (de
9 a 14 h i de 16.30 a 19. 30 h de dilluns a divendres)
i al correu electrònic: elgrao@aulas3edad.org
formulari: www.aulas3edad.org

Divendres

12

Novembre
Lloc: Centre Social
del Grau.
(c/ de Jeroni de
Montsoriu, 19).
Entrada gratuïta

Horari: 19 h

Dimarts

16

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Hora: 18 h

OBRA DE TEATRE “SUB-HUMANOS SHOW”
Organitza: Grupo Funtun. València Acull
“Sub-humanos Show” és una obra sobre la
colonització de les vides i les ments de les
persones dels anomenats països “pobres”.
Un al·legat per la defensa i la visibilització de
les persones immigrants.
Creació: Carolyn Phippard
Direcció artística: Felipe Cortés
Intèrprets: Loveth Enarbor, Fatima Guisse,
Malika Ouchitachen, Mauricio Pinto, Vivian
Ntih, Rafa Carrión, Mara Berg.

TAULA D’EXPERIÈNCIES - SOLIDARITAT AL TEU BARRI
Organitza: Junta Municipal del Marítim
Taula redona i posterior debat sobre
iniciatives de xarxes solidàries i de suport en
el barri.
Hi participen: Amics del Carrer, MIHSALUD i
l’Associació de Veïns i Veïnes l’Illa.

Dimecres

TALLER INFORMATIU SOBRE LA RENDA VALENCIANA
D’INCLUSIÓ (RVI)

Novembre

Organitza: YMCA, Junta Municipal del Marítim

17

Taller informatiu sobre els requisits per poder
accedir a la Renda Valenciana d’Inclusió
Social (a càrrec del Servici de Benestar Social
i Integració de l’Ajuntament de València).

Lloc: CMJ Grau- Port
(c/ Méndez Núñez 8 3a planta).
Hora: 17 h
(Grup tancat)

Dijous

18

Novembre
Lloc: Centre Social
del Grau (c/ Jeroni
de Montsoriu, 19).
Hora: 17 h

TEIXINT BARRI PER LA INCLUSIÓ
Organitza: CMJ Grau-Port, CMJ Algirós, EAPN,
Movimiento por la Paz.
En el marc dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), en el
Centre Municipal de Joventut es realitzarà
un taller de sensibilització sobre l’estat de la
pobresa i una exposició guiada anomenada
“Joves Rurals al Sud de Bolívar”

LES ODISSEES DEL BARRI
Organitza: FPA – Centre Social El Grau
Les persones participants faran una breu
narració de la seua Odissea personal fins
a la seua arribada al barri. Es farà una
projecció simultània d’un mapamundi amb
la ubicació d’origen i la ruta que cadascú ha
seguit. A la fi, cada persona diu alguna cosa
del lloc d’origen que continua practicant
(menjar, costums, indumentària...): el barri
es construeix a partir de les diferents
aportacions culturals dels seus habitants
Email: fpaelgrau@gmail.com
Web: mestreacasa.gva.es/web/4601942800

Divendres

19

Novembre
Lloc: Saló d’actes
Centre Municipal de
Joventut d’Algirós (c/
Campoamor, 91)
Entrada gratuïta: les
entrades es repartiran
hora i mitja abans de
l’espectacle a l’Edifici de
Joventut.

Hora: 19 h

OBRA DE TEATRE: “NO ES PAÍS PARA NEGRAS”
Organitza: Unitat d’Igualtat del Marítim (Amb
la col·laboració d’YMCA)
L’obra narra el periple vital d’una dona
negra, que és la mateixa Silvia Albert Sopale,
nascuda a Sant Sebastià en 1976, una xiqueta
negra en una família negra en un país de
persones blanques.
També viatjarà a l’Àfrica, on descobrirà que,
malgrat ser la seua terra mare, eixe tampoc
és el seu lloc.
Silvia mostra amb humor i ironia els diferents
punts de vista sobre el racisme, la sexualitat
de la dona negra i la identitat.
Hi haurà col·loqui amb el públic després de la
representació.
Actriu: Silvia Albert Sopale
Direcció: Carolina Torres Topaga
Text: Silvia Albert Sopale, amb la col·laboració
de Carolina Torres Topaga i Laura Freijo Justo
Moviment: Chechu García

Dissabte

JORNADA DE JOVES COMPROMESOS AMB LA IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ

Novembre

Organitza: YMCA

Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).

Jornada de sensibilització dirigida a joves
com a promotors de la igualtat de tracte i
no discriminació, on construirem un espai
de trobada i intercanvi de reflexions per
caminar cap a una societat més justa i
digna per a totes i tots.
La jornada inclourà diferents tallers,
xarrades i algun convidat especial.
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Inscripcions: joves
interessats entre 16 i 25
anys poden enviar un
correu amb les seues
dades a:
anavalon@ymca.es

Hora: de 10 h a 19 h

Dimarts

23

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Hora: 10 h

TALLER SOBRE L’ESTAT DE LA POBRESA A ESPANYA I
A LA COMUNITAT VALENCIANA
Organitza: EAPN Comunitat ValencianaXarxa per la Inclusió Social
Taller per a fomentar valors solidaris des
de la inclusió i el voluntariat, trencant
estereotips i donant a conéixer la diversitat
de la realitat de la pobresa i/o exclusió social
a la Comunitat Valenciana. Col·labora la
Fundació Altius, entitat membre la Xarxa per
la Inclusió Social.

Dimarts

23

Novembre
Lloc: Saló d’actes
Centre Municipal de
Joventut d’Aligirós
(c/Campoamor, 91)
Hora: 19:30 h

Dimecres

24

Novembre

Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Hora: de 10 h a 13 h

PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “¿DÓNDE ESTABAS
TÚ?” (amb posterior debat)
Organitza: Unitat d’igualtat del Marítim (amb
la col·laboracio de l’associació Alanna)
“¿DÓNDE ESTABAS TÚ?” és un documental
dirigit per María Trénor Colomer on ens
interpel·la directament per fer-nos reflexionar
davant d’eixa realitat transversal i universal
que és la violència contra les dones.
Violències quotidianes, subtils o brutals, totes
terribles i intolerables. Vivències comptades
en diferents idiomes i des de diferents països.
Un documental que harmonitza el rigor
del testimoni real amb l’evocació i la força
visual de l’animació.

“NADA TRIVIAL” (trivial ODS)
Organitza: Jovesólides
“Nada Trivial” és un joc per a aproximar
i contextualitzar els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). A
través del joc es pretén que les persones
participants adquirisquen coneixements
i valors sobre necessitats reals del seu
entorn, estimulant el coneixement, l’empatia
social i la cerca de solucions comunitàries,
de manera que es trenquen els prejudicis
i estereotips associats a determinats
col·lectius.

Dimecres

24

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Hora: de 10 h a 13 h /

CONTACONTES I PROMOCIÓ DE LA LECTURA
Organitza: Biblioteca Municipal Gregori
Maians
En esta activitat posem el focus en els llibres
pel seu poder per a repensar i entendre la
pobresa en les seues múltiples formes.
Durant l’activitat es compartirà informació
sobre els punts on portar i agafar llibres en el
barri.

de 16 h a 17 h

Dijous

25

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Inscripció: via telefònica,
per email o presencialment
Email: dretenergia@
climaienergia.com
Telèfon: 96 106 15 89

Hora:

10 h

TALLER. “ENERGIA PER A TOTES: COM TRAMITAR EL
BO SOCIAL DE L’ELECTRICITAT, DRETS ENERGÈTICS I
ESTALVI EN LA LLAR”.
Organitza: Oficina de l’Energia
Coneixerem quins són els nostres drets com a
consumidors /es en relació a l’ús de l’energia;
també aprendrem a tramitar el Bo Social de
l’Electricitat i com fer un ús més eficient de
l’energia en la llar.

Dijous

25

Novembre
Lloc: Palauet d’Aiora
(c/ dels Sants Just i
Pastor, 96).
Activitat sense inscripció,
fins a completar
l’aforament.

Hora: 17 h

Punt de trobada:
Palauet d’Aiora (c/
dels Sants Just i
Pastor, 96).
Hora: 18 h

CINEFÒRUM: “AL OTRO LADO DE LOS CUIDADOS”
Organitza: InteRed
Este documental té com a propòsit
sensibilitzar la ciutadania a partir de
testimonis de dones migrants que han vist
truncades les seues expectatives i somnis,
donant-los veu perquè expliquen la seua
situació i com enfronten la vulneració
sistemàtica dels seus drets en exercir el seu
treball com a cuidadores de la llar.
Moltes d’elles ocupen l’escaló més feble de
l’anomenada cadena global de cures.

TOTES JUNTES CAP A LA MANIFESTACIÓ 25N CONTRA
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Vols sumar-te a la manifestació? Farem punt
de trobada i totes juntes anirem cap a la
manifestació del 25N.

ALTRES ACTIVITATS DURANT OCTUBRE,
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2021

12 3

Del
al
Novembre/Dic.
Lloc: Biblioteca
Municipal Casa
de la Reina
(c/ de la Reina, 85).

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA: DONES EN EL MÓN
Organitza: Creu Roja
Esta exposició ens convida a reflexionar
sobre la desigualtat i discriminació que
patixen moltes dones amb el propòsit de
fomentar accions que promoguen la igualtat
d’oportunitats de les dones, l’apoderament
i la participació en tots els nivells de la vida
social, política, econòmica i pública.

Lloc: Col·legi públic
Jaume I

CULTIVEM SOMNIS: QUADERNS DE CAMP I DIÀLEGS
COEDUCATIUS PER AL CANVI
Entitat: Col·legi públic Jaume I
Projecte que desenvolupa el Col·legi públic
Jaume I on la comunitat educativa es
convertix en protagonista del seu propi
aprenentatge mitjançant l’organització
d’activitats que siguen punt de trobada
confiable on poder fer aportacions i
contribuir a una escola oberta, participativa i
connectada al barri.

Lloc de presentació:
Junta Municipal de
Marítim (c/ Francesc
Cubells, 58)

VI CONCURS DE CONTES PER A ESCOLARS

Data presentació
de treballs: durant
el mes d’octubre de
2021

Alumnes dels col·legis de primària del districte
del Marítim, poden participar en este concurs
que es realitza en el marc dels ODS i amb les
següents temàtiques: relacions interculturals,
promoció del respecte i la tolerància, igualtat
de gènere, millora de la convivència i foment
del pensament crític davant les situacions de
desigualtat.

LEMA: “MIRADES DE SOLIDARITAT EN EL TEU BARRI”
(octubre-novembre de 2021)

Participants: alumnat de 1r a 6é de Primària.
Només s’hi pot presentar un treball per
estudiant, ja siga en valencià o en castellà.
Format: extensió màxima de dos folis, tamany
DIN-A4.
Decisió del jurat: 26 de novembre

ALTRES ACTIVITATS DEL
DISTRICTE, NOVEMBRE 2021

Diumenge

14

XXVII FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA DEL MARÍTIM
Organitza: Junta Municipal Marítim

Novembre

Festival temàtic amb obres del compositor
valencià Sr. Ferrer Ferrán

Lloc: Teatre El
Musical (Plaça del
Rosari,3

*Entrada lliure fins completar aforament

Horari:

10 h

Dissabte

20

Novembre

VI FESTIVAL CIRC VORA MAR
Circ contemporani i social

Diumenge

Espectacles de nou Circ accessible a tota la
població i sense barreres, música en directe,
tallers per a grans i xicotets. Es convidarà
al públic a participar portant-lo d’un espai
escènic a un altre.

Novembre

*Entrada lliure fins completar aforament

21

Lloc: Magatzem
núm 2 de la
Marina de
Valencia
Horari:
de 11 h a 20 h

Entitats col·laboradores
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Universitat Popular -Palauet d’AioraYMCA
CREU ROJA
Centres Municipals de Joventut -CMJ GRAU
PORT y CMJ ALGIRÓSUnitat d’Igualtat del Marítim (UIM)
PROTED -aules de 3a edatCentre Público FPA -Centro Social El GraoConsell de Salut República Argentina-XileSalvador Pau
Jovesólides
Oficina de l’Energia
EAPN Comunitat Valenciana- Xarxa per la
Inclusió Social
InteRed
València Acull
Associació de veïns i veïnes L’Illa
MIHSALUD
Biblioteca Municipal Gregori Mayans
Associació Alanna
Col·legi Públic Jaume I
Movimiento por la Paz -MPDL CV-

