DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Programa

Mércores

20
MAIO

19:00-20:30h

MICROMACHISMOS E NOVAS MASCULINIDADES:
O FEMINISMO QUE (DE)CONSTRÚE
Jorge Marín

Nesta xornada, preténdese crear un espazo de reflexión onde xerar conciencia sobre a presenza de micro
machismos na vida cotiá das persoas e sobre a existencia das novas masculinidades, fomentando a
autocrítica para producir un cambio.
A través do diálogo e o debate, farase especial fincapé na necesidade de construír novos patróns de xénero
que renuncien á cultura do privilexio que o sistema patriarcal perpetuou durante moitas décadas e que
aposten pola igualdade real entre homes e mulleres; promovendo entre as persoas asistentes un exercicio
de auto conciencia crítica e activa.
Online

Mércores

27
MAIO

19:00-20:30h

COEDUCACIÓN NA INFANCIA PARA
PAIS E NAIS DE NENOS E NENAS DE 6 A 11 ANOS
Aixa Permuy

Nesta xornada, destinada a persoas con fillos e fillas de entre 6 e 11 anos, exporanse diferentes actividades e
xogos a través dos cales se pretende traballar a construción e deconstrución de estereotipos de xénero, tendo
en conta as novas masculinidades e fomentando así a participación dos mais pequenos e pequenas nas
actividades para a promoción da igualdade, xerando conciencia dende a infancia.
Online

Xoves

28
MAIO

19:00-20:30h

COEDUCACIÓN NA INFANCIA PARA
PAIS E NAIS DE NENOS E NENAS DE 12 A 17 ANOS
Aixa Permuy

Nesta xornada, destinada a persoas con fillos e fillas de entre 12 e 17 anos, exporanse diferentes actividades e
xogos a través dos cales se pretende traballar a construción e deconstrución de estereotipos de xénero, tendo
en conta as novas masculinidades e fomentando así a participación dos mais pequenos e pequenas nas
actividades para a promoción da igualdade, xerando conciencia dende a infancia.
Online

Xoves

(DES)APRENDENDO A CONSTRUÍR ESTEREOTIPOS DE XÉNERO

XUÑO

Nesta xornada reflexionarase sobre situacións, tan establecidas na sociedade, que ás veces é difícil decatarse
de que agochan mensaxes con prexuízos de xénero, que deixan ver as rutinas de desigualdade instaladas
dende hai moito tempo.

04
19:00-20:30h

Ana Torres Jack

Neste espazo de aprendizaxe e intercambio, falarase sobre como previr a desigualdade de xénero e a violencia
machista desde a infancia, a través de diferentes recursos e estratexias concretas para previr a construción
errónea de estereotipos e roles de xénero, tentando evitar que as novas xeracións perpetúen os
comportamentos sexistas que tanto tempo levan ancorados na sociedade.
Online

Xoves

11
XUÑO

19:00-20:30h

OS MALESTARES DE XÉNERO E AS CONSECUENCIAS
NA SAÚDE DAS MULLERES
Soledad Muruaga

Nesta xornada reflexionarase sobre como as mulleres, a miúdo, sufrimos as consecuencias de ser
socializadas baixo unha educación de xénero baseada na repartición desigual do poder. Desde o non
coñecernos adecuadamente ou non ter un desenvolvemento sa do eu individual, ata ter un escaso
desenvolvemento da autonomía, que supedítase aos afectos, unha escasa confianza e seguridade persoal,
ou o continuo descoñecemento e non satisfacción das necesidades e dereitos individuais.
Analizar esta realidade e propoñer alternativas de benestar como a necesidade de romper dependencias non
saudables e de empoderarse persoal e colectivamente, abordaranse nesta xornada que ten como obxectivo
xerar conciencia entorno ás claras consecuencias que teñen na saúde das mulleres as cargas asumidas.
Online

Xoves

18

SEXUALIDADE FEMININA

19:00-20:30h

Procurando sempre un ambiente cómodo e distendido, animarase as mulleres asistentes a tomar conciencia
da influencia que exercen as nosas propias crenzas sobre sexualidade no pracer erótico. A través de dinámicas
e debate recalcarase a importancia de reconquistar a comunicación co noso corpo e potenciar o auto-coidado
para favorecer a saúde sexual e reprodutiva dende un punto de vista respectuoso e libre.

XUÑO

Martina González Veiga

Nesta xornada destinada a mulleres de calquera idade, potenciarase a creación dun espazo de
auto-coñecemento e reflexión ao redor da sexualidade das mulleres.

Online

Xoves

10

SETEMBRO
19:30-21:00h

PROSTITUCIÓN: UNHA OLLADA DESDE DENTRO
Amelia Tiganus

Facendo un percorrido pola historia e orixe da prostitución, reflexionará sobre os perigos que, sobre todo para
os mozos e mozas está a xerar a industria da explotación sexual na actualidade, centrándose tamén na
pornografía, que funciona como unha ferramenta de márketing para a prostitución inculcando uns valores
erróneos na mocidade.
Cunha marcada corrente abolicionista e unha linguaxe clara e directa, ofrecerá unha visión única cun discurso
que aposta pola educación afectivo-sexual e unhas leis que garantan os dereitos humanos para todas as
mulleres.
Online

Xoves

24

SETEMBRO
19:30-22:00h

PROXECCIÓN “EL PROXENETA”
Mabel Lozano

Nesta
xornada
proxectarase
El
proxeneta, a longametraxe dirixida por
Mabel Lozano, protagonizada e contada
en primeira persoa por Miguel, “O Músico”,
un ex proxeneta e dono dalgúns dos máis
importantes macroburdeis de España,
condenado e sentenciado a 27 anos de
cárcere, que confesou punto por punto
como evolucionou a prostitución en
España e no mundo, e como a principios
dos anos noventa xurdiu o horrible
negocio da trata e empezouse a
secuestrar mulleres de “débeda”, cuxa
única saída era a prostitución.
Tras o visionado da longametraxe, haberá
un espazo de coloquio con Mabel Lozano
a través do cal preténdese fomentar a
reflexión e o debate sobre o tema tratado
no filme e a situación da trata de mulleres
na actualidade.
Presencial

Todas as accións requiren de inscrición
a través da web ou por teléfono:

www.artellandofeminismo.gal | 669 962 249

