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XIII Trobada
d’Associacions de Dones de l’Horta Nord

En aquesta trobada de les associacions de dones de l'Horta Nord, organitzat pel Consorcio Pactem 
Nord amb la col·laboració, un any més, de la delegació d'Igualtat de la Diputació de València, es 
pretén fer un pas avant després de la pandèmia, reconeixent el treball i la sororitat que les dones i el 
seu teixit associatiu, han impulsat durant aquest últim any. Per això, en aquesta jornada es conjumina la 
denúncia davant situacions violentes com la que estan patint les dones de l'Afganistan o, molt més a 
prop, els i les menors, amb la reivindicació de la fortalesa de les xarxes de dones i el compromís amb 
el feminisme de les institucions i el teixit associatiu de l'Horta Nord.

Presentació:

Programa:

Presentació institucional
-Mª Carmen Belloch Tomás, tinenta alcalde i Regidora d'Economia, Hisenda i
Benestar Social de La Pobla de Farnals.
-José Antonio Navarro Vilar, Gerent de Pactem Nord.
-Conxa Alcover Sánchez, presidenta de la Federació de Dones i Col·lectius
per la Igualtat de l’Horta Nord.
-Presenta: Cristina Millán González.

Ponència: L'estratègia de les complicitats.
Ponent: Coto Taléns García. Psicòloga experta en violència de gènere.
Presenta: Rebeca Vivanco Jiménez. 

Clausura a càrrec de Mª Carmen Belloch Tomás, tinenta alcalde i 
Regidora d'Economia, Hisenda i Benestar Social de La Pobla de Farnals.

11.30 h - 12.00 h Pausa | cafè

Conclusions de la trobada: “Coloclown”, espectacle d'improvisació a 
càrrec de La mar salá.
Presenta: Aurora Edo Ibáñez.

El batec de les papallones. No a la violència vicària.
Conxa Alcover Sánchez, presidenta de la Federació de Dones i Col·lectius per la 
Igualtat de l’Horta Nord e Isabel Gallardo Sánchez, del projecte El batec de les 
papallones. 

Acte de denúncia: per les dones de l'Afganistan.
Puri Liétor González. Col.lectiu de Dones Feministes de Moncada. Psicóloga 
sanitaria, feminista e integrante del Front Abolicionista PV.

10.00 h - 10.30 h 

10.30 h - 11.30 h 

12.00 h - 12.15 h  

12.15 h - 13.00 h 

13.00 h - 13.30 h 

13.30 h - 14.00 h 

Inscriu-tehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2MZAZYfIwzvUsGqzlLjLpLEhpQOfuaPZx0HeVXUMcNohMdg/closedform


