
AGENDA JORNADES 
 

DILLUNS 23 OCTUBRE 
 
10.30 a 11.00 
Inauguració amb la presència d’Inmaculada Verdeguer. Vicedegana de Cultura,         
Participació i Igualtat de la Facultat de Ciències Socials. 
 
Monòleg. Vagines, vergonyes i altres vivències. Col·lectiu Gemega.  
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials. 
 
11.00 a 12.00 
Cinefórum. Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia. 
Modera: Julia Garrigo (Atelier ONGD).  
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials. 
 
12.00 a 14.00 
Mesa participativa. Activisme feminista al món àrab. Enderrocant prejudicis. 
Modera: Carmen Soto. 
Participants: Sofía Hawarni, Amparo Sánchez (Centre cultural islàmic de València),          
Zuhur Dalo (Moviment de dones palestines Al Karama). 
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials. 
 
16.30 a 18.00 
Mesa participativa. Feminisme i veganisme. Els drets dels animals són una qüestió            
feminista. 
Moderadora: Datxu Peris. 
Participants: Eva Benet, Olga Cortés García. 
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials. 
 
18.15 a 20.00 
Mesa participativa. Dones lliures i arreu d’un món sense fronteres. 
Moderadora: Eva Montoro. 
Participants: Mila Font (MSF), Leonora Castaño (La colectiva), Irene Esteban (Brigada           
feminista por Palestina). 
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials. 
 
20.00 a 21.00 
Actuació musical. Vox Deae. Duo soprano i alto amb tiorba, Diana Muñoz i Minerva              
Moliner. 
Sala d’actes Facultat de Ciències Socials.  
  



DIMARTS 24 OCTUBRE 
 
10.00 a 12.00 
Taller. Arquedansa. Dona Ancestral. Cristiane Magaldi. 
Aula  OB5 de Facultat Ciències Socials. 
 
10.00 a 11.30 
Xarrada interactiva. Polítiques Queer i el materialisme que ve. Andrea Corrales. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
11.30 a 12.30 
Xarrada testimonis. Putes i feminisme. Belen Ledesma i  Miel Guernica. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
12.30 a 14.30 
Mesa participativa. Les dones a la conquesta de la igualtat en cultura, esport i societat.               
Iniciatives, obstacles i oportunitats.  
Participants: Maravillas Aparicio (Nosotras deportistas), Ana Victoria Pérez (CIMA),  
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
 
17.00 a 19.00 
Xarrada interactiva. Mujeres, precariedad, gordura. Cuáles son los cuerpos visibles del           
proyecto feminista? Gabriela Contreras. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
19.30 a 20.30 
Xarrada interactiva. Lo sagrado femenino y el matriarcado ancestral. Mischa Little Bear 
Aula  OB5 de Facultat de Ciències Socials. 
 
19.30 a 21.00 
Conversatori. FemiMitjans. 
Modera: Eva Montoro. 
Participants: Lido Renuncio (FuturEsHui ràdio), Alejandra (Dones i Prou), Conxa Solano i            
Júlia Araújo (EnRedades), Mónica Fernández i Meritxell Quevedo (Fanzine Zorras          
Peligrosas), una representant de Dones Lliures. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIMECRES 25 OCTUBRE 
 
10.00 A 10.30 
Curtmetratge. Violències masclistes. Barbiturikills. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
10.30 a 12.00 
Xarrada i curtmetratge. Dona i presó. Mar Ortega (Àmbit), Maria Vallejo i Mariola             
Ponce (Pez en el agua). 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
12.30 a 14.00 
Xarrada-taller. Memòria històrica: realitats i falsedats del moviment feminista i del           
moviment obrer. 
Modera: Cristina Escrivà Moscardó. 
Participants: Paula Finat, Bernia Mitjans Altarriba, Catalina Iriarte Forero i Isa Cruz            
García (AkelaRED Feminista). 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
  
11.00 a 14.00 
Taller, 1ª part. El clítoris i sus secretos. La masturbación, nuestro placer. Carmen Saura. 
Porteu estoreta. Activitat només per a dones. Aforament limitat a 15 dones. 
Aula  OB5 de Facultat Ciències Socials. 
 
16.00 a 17.30 
Taller, 2ª part. El clítoris i sus secretos. La masturbación, nuestro placer. Carmen Saura. 
Porteu estoreta. Activitat només per a dones. Aforament limitat a 15 dones. 
Aula  OB5 de Facultat Ciències Socials. 
 
17.00 a 19.30 
Taller lideratge. Cap al desenvolupament de la consciència grupal en femení: del “jo” al              
“nosaltres”. Maria Molero. 
Aula OB5 de Facultat Ciències Socials. 
 
17.30 a 18.30 
Xarrada interactiva. Les polítiques feminicides i la seua impunitat: els nous subjectes de             
drets i dominació i els nostres reptes. Karol Seligra i Mireia Martí. 
Sala de juntes, Facultat de Ciències Socials. 
 
19.00 a 21.00 
Mesa participativa. El feminisme com a eix vertebrador de la lluita LGTBI. 
Modera: Mireia Martí. 
Participants: Mariana Ureña (Col·lectiu Lambda), Iolanda, Claudia Oviedo, Alícia         
Tamarit (Youngnity), Andrea Corrales, Carmen Tomeo, Lola Domínguez (Ampgyl).  
 
22.00 FemiCinema 
Pel·lícula. H’na barra (Nosotras fuera). 
Modera: Giovanna Rives. 
Participants: Mostra Viva i Fundació ACM. Aragó Cinema.  



DIJOUS 26 OCTUBRE 
 
16.00 A 17.30 
Passeig feminista per la València de les dones republicanes. 
Guia: Cristina Escrivà Moscardó 
Eixida Col·legi Rector Peset fins arribar a edifici La Nau. 
 
18.00 a 19.00 
Acte inaugural. 
Presentadora: Maria Escalona. 
Hi intervenen: Teresa Yeves, Amparo Mañes i Ana Díez. Amb la presència de Maria              
José Añón (Secretaria General de la Universitat de València). 
Sala Paranimf, La Nau. 
 
19.00 a 20.30 
Taula Participativa. Trobada entre generacions. 
Modera: Encarna Canet. 
Participants: Marilina Vásquez (Femme Sororitat), Beatriu Casanova (EFI Ontinyent),         
Herminia Royo (Associació dones separades i divorciades), Aleidy García (Col·lectiu          
Lilith), Eva López (En clau de dona, Castelló), Reyes Beltrán (Casa de la dona), Sonia               
Rubio (Adona't espurnes feministes) 
Sala Paranimf, La Nau. 
 
20.30 a 21.30 
Performance poètica. Dones teixidores de futur. 
Coordina: Carmela Alfaro. 
Claustre La Nau. 
 
21.30 a 23.30 
Música. #FemiMorat Festival. 
Leo Goikoetxea, Bárbara López i Vera Carrión, Marina Flames (D’esquenes al           
patriarcat), La clika pika, Làuder DJ. 
CSO L’Horta. Benimaclet. 
  



DIVENDRES 27 OCTUBRE 
 
16.30 A 18.00 
Recorregut graffiteres. 
Guia: Silvia Maiques (Fem Carrer). 
Eixida Plaça del Pilar fins arribar al Col·legi Rector Peset. 
 
17.00 a 18.30 
Taula participativa. Creadores d’arts escèniques. 
Modera: Antonia Bueno. 
Participants: Maria Colomer, Amparo Mayor, Isabel Requena, María Àngeles Fayos. 
Sala de plens, Facultat de Filosofia. 
 
18.30 a 21.00 
Taula participativa. Feminisme en el territori autonòmic. 
Modera: Cloti Iborra Alcaraz 
Participants: Julia González (Xarxa de Dones de la Marina Alta, Encarna Martínez            
(Associació Clara Campoamor, Vall d’Uixò), Ester Calderón (Coordinadora de Dones de           
Xirivella per la Igualtat), Mònica Pastor Ferro (Dones de Xateba (Xàtiva), Mª José Pérez              
De Lucía (Col·lectiu de dones feministes de Montcada). 
Sala de plens, Facultat de Filosofia. 
 
 
  



DISSABTE 28 OCTUBRE 
 
10.00 a 14.00 
Taula participativa. Acció feminista, estratègies futures després del pacte d’estat contra           
la violència masclista. Soles invisibles, juntes invencibles. 
Modera: Cándida Barroso. 
Participants: Marina Albiol (EU), Mar Vicent (Alerta feminista), Carmen García Albero           
(CEDAW PV), Begoña Sanjosé (Plataforma 7N), Elena de la Vara (Plataforma               
antipatriarcal), Ester Andrés (Iniciativa feminista). 
Sala de plens, Facultat Filologia. 
 
16.15 a 18.15 
Taula participativa. Ecofeminisme. Natura, justícia i sostenibilitat. 
Modera: Emi Nàcher. 
Participants: Beatriz Gascó, Sarai Fariñas, Helena Prima, Maite Mompó. 
Sala de plens, Facultat Filologia. 
 
18.30 a 20.30 
Taula participativa. Polítiques públiques des de l’economia feminista. 
Modera: Pilar Domínguez. 
Participants: Laura Gómez, Carmen Castro, María Jesús Izquierdo, Maite Sarrió. 
Sala de plens, Facultat Filologia. 
 
20.45 
Clausura del dia. Espectacle Coloclown. La Mar Salá 
  



DIUMENGE 29 OCTUBRE. 
 
 
10:00 a 12:30  
Taller Creació improvisada amb Alejandra Garrido. 
Aula Polivalent Teatre El Musical. 
 

12.30 a 13:00 

Performance. No estic provocant!, de Joana Alfonso. 

Hall Teatre El Musical. 

 

13:00 a 13:15 
Performance.  Pisando fuerte, de Sororidad (Grup de Teatre d’improvisació). 
Hall Teatre El Musical. 
 
13:15 
Batukada DONAKUMBÀ. 
Plaça Rosari. 
 
13:30 a 16:00 
Intervenció en paret per Barbiturikills. 
 
16:00 a 17:00 
Taller. Teatro de la oprimida (iniciación). Alba Rodriguez i Amanda Aznar. 
Aula Polivalent Teatre El Musical. 
 
17:00 a 17:45 
Performance. Mariposas en el Caos. 
Hall del Teatre El Musical. 
 
17:45 a 18:30 
Actuació Vagines, vergonyes i altres vivències. Col.Lectiu Gemega. 
Hall del Teatre El Musical. 
 
18:30 a 19:00 

Performance La vida no te pregunta, te exige fortaleza. Diosas en acción 

Hall del Teatre El Musical. 

 

19:00 a 19:30 

Performance. La Sorpresa. Dones Clown. 

Hall del Teatre El Musical 

 

20.00 a 21:30 

Teatre espectacle. Les Solidàries. A tiro hecho. 

Escenari del Teatre El Musical. 

 



DURANT TOTAL LA SETMANA  23 AL 29 octubre 

Exposició. Recorregut fotogràfic 40 anys de Dones i activisme feminista 

Biblioteca de la Dona, Dilluns a divendres.  

Facultat de Filologia, dissabte. 

 

DIMECRES 4 D´ OCTUBRE. 

Presentació del llibre de poesia Teixidores de Futur. Jam poètica amb totes les poetes 

participants  invitades. 

De 18:00 a 19:30. 

Biblioteca de la Dona. c/ Nàquera 9, València 46003. 

 

 

DIMECRES 18 D´ OCTUBRE. 

DIMECRES 8 DE NOVEMBRE 

Dos Tallers d'Escolta amb  Teixidores de Futur. 
De 18:00 a 21:00 

Biblioteca de la Dona. c/ Nàquera 9, València 46003. 

  

 

 

 


