DISTINTIU
violeta

La XI Edició de l’Encontre d’Associacions de
Dones de l’Horta Nord es celebra este any amb
una important novetat, la Ruta per la Igualtat, amb
l’objectiu de donar visibilitat i reforçar el treball que
s’està realitzant en la comarca per a aconseguir la
igualtat entre dones i homes i erradicar la violència
contra les dones.

DISTINTIU
violeta

La Ruta per la Igualtat recorrerà els municipis
de Burjassot, Moncada, Bonrepòs i Mirambell i
Foios en autobús per a la realització d’activitats
que pretenen sensibilitzar a la població de la
situació actual de la dona.
A les 17 hores en la Llar de la música de Foios es
farà entrega dels Distintius Violeta Pactem Nord
a diverses empreses compromeses amb la igualtat.
Forma part i puja’t al violeta!
www.consorci.info/tablon-anuncios.html

Amb la col·laboració de:

XI Trobada PROGRAMA
d’Associacions RUTA PER LA IGUALTAT
de Dones de Dissabte,
16 de novembre
l’Horta Nord de 2019

DISSABTE,

16 de novembre
Eixida en Burjassot. Ajuntament de Burjassot
Plaça Emilio Castelar, nº1
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Recepció per part de Rafa García, Alcalde de Burjassot i
President de Pactem Nord
Lectura del poema “Vengo desde el ayer”, de Jenny Londoño,
per part del Grup de dones de Burjassot
Esmorzar
Arribada a Moncada. Avda. Mediterránea
Recepció per part de Amparo Orts, Alcaldessa de Moncada
i Feliciana Bondía, Regidora de la dona
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13:00h

Lectura del manifest “La importancia de la educación afectivosexual en la erradicación de la violencia de género”, per part del
Col·lectiu de dones feministes de Moncada, e interpretació
conjunta de la cançó “La puerta violeta”, de Rozalén

14:30h

Dinar. Casa de la Cultura de Foios

ACTE D’ENTREGA DELS DISTINTIUS
16:30h

Inici de l’acte en la Llar de la música de Foios.
Plaça Mestre Miquel Rodrigo Corell, nº 1
Espectacle “Los 60 son nuestros”. Recorregut musical per algunes
facetes de la vida de les dones a càrrec de “Dones clown”.

17:00h

Arribada a BONREPÒS I MIRAMBELL. Ajuntament de
Bonrepòs i Mirambell. Plaça del Poble, nº 1

Acte d’entrega “Distintiu Violeta Pactem Nord”
Presentació institucional
Sergi Ruiz, Alcalde de Foios

Recepció per part de Raquel Ramiro, Regidora d’Igualtat,
Cultura, Joventut, Festes, Tradicions i Sanitat

Rafa García, President de Pactem Nord

Realització d’un mural “El bus de la igualtat cap a la porta violeta”,
organitzada per l’Associació de Dones de Bonrepòs i Mirambell

14:00h

Recepció per part de l’Alcalde Foios, Sergi Ruiz i
Mónica Chirivella, Regidora d’Igualtat, Polítiques LGTBI+
i Participació Ciudatana
Lectura de manifest conjunt de les participants,
per part de l’Associació Dones de Foios
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DISTINTIU

Concha Alcover, Presidenta de la Federació de Dones i
Col·lectius per la Igualtat de l’Horta Nord

Projecció des d’una pantalla gran de “La puerta violeta” de Rozalén
i representació per part de les participants en llenguatge de signes

17:20h

Entrega reconeixements a les empreses guardonades

Arribada a Foios. Ajuntament de Foios. Plaça del Poble, nº 1

18:00h

Clausura de l’acte

