
La Regidoria i Servei d'Igualtat de Dones i Homes de l'Ajuntament de Castelló ha 

establit una sinergia amb la Unitat de Violència de Gènere de la Subdelegació de Govern 

a Castelló, i  l'IES Ribalta que ha fet possible l'adhesió a la campanya  “ONE BILLION 

RISING” (O.B.R.).

Us convidem a adherir-vos a un esdeveniment mundial  que clama per la fi  de la 

violència contra les dones, particularment les més joves, que tindrà lloc el pròxim 14 de 

febrer de 2016.

Des de fa dos anys Eva Ensler convoca a dones i homes perquè isquen als carrers i 

trenquen el silenci sobre la violència en la sexualitat de les dones .

El lema és “un Bilió de dones violades és una atrocitat, mil dones ballant és una 

revolució”

Més de mil milions de dones pateixen violència de gènere en la seua vida; per açò 

O.B.R. reclama  a  homes  i  dones  de  tot  el  món  que  cada  14  de  febrer-  ”Día  dels  

enamorats” -es reunisquen en llocs públics i ballen a l'estil “Flashmob”, una peça musical 

creada per a aquesta fi. El missatge de la cançó clama per Ballar, Caminar, Alçar-se i  

Estimar  lliurement,  enfront  de  la  violació  que  constitueix  pensar  en  les  dones com a 

objectes i no com a subjectes.

Més de 200 països han participat cada any, és per açò que podem parlar de  “O.B.R.” 

com un moviment global d'abast internacional que a tots/es concerneix.



La col·laboració de l'IES Ribalta de Castelló i el seu alumnat, ha permès gravar un 

TUTORIAL amb la cançó, en la qual apareix la coreografia per a la difusió de la mateixa,  

en la qual poden veure's els passos de ball un a un, de manera que poden ser assajats en 

el  centre,  si  així  es  desitja,  amb  anterioritat  al  dia  14  de  febrer  aprofitant  l'activitat  

d'Educació Física, Tutoria i altres opcions que el centre considere.

Per a facilitar la vostra participació us adjunte el Link amb el tutorial de la coreografia 

https://www.youtube.com/watch?v=f_TRek55TbA, així com la lletra de la cançó que podeu 

trobar  en  l'adjunt  a  aquest  correu,  per  a  motivar  a  la  participació  de  tot  l'alumnat  i 

professorat del centre al que convoca, amb el següent PROGRAMA: 

DIA : 14 DE FEBRER DE 2016- DIUMENGE

HORARI:
-11:15 HORES-RECEPCIÓ, PREPARCIÓ I ASSAIG 
-12:00 HORES- COREOGRAFIA I BALL EN SINTONIA AMB 200 PAÏSOS
-12:15 HORES-ACTUACIÓ DE DOS GRUPS MUSICALS DE L'IES RIBALTA DE 
CASTELLÓ 

-12:45 HORES -ÚLTIMA REPRESENTACIÓ DE LA COREOGRAFIA.
-AGRAÏMENT I COMIAT 

El  propòsit  final  d'aquest  esdeveniment  també  és  Divertir-se,  Empoderar-se  i 

Sumar la nostra energia positiva. 

És un esforç de sinÈrgia a nivell global, que té com a objectiu mostrar la força de la  

unió, i fer pública la nostra consciència i energia de respecte i pau perquè siga vista i  

reconeguda per tots/es

Així, comença la nostra contribució per a una vida lliure de violència contra les dones.



Comptem amb vosaltres/as el pròxim 14 de febrer de 2016 en el Parc Ribalta a les 

11:15 hores on junts/es-sumarem més de mil persones -homes i dones- amb força per a 

impulsar aquesta revolució global.

Moltes gràcies per  donar  difusió  a aquest  acte,  que amb la  teua contribució,  pot 

arribar a aglutinar més de mil persones ballant per la fi de la violència sexista a Castelló i  

milions de persones a tot el món. 

Sig: Ali Brancal Mas

Regidora Delegada d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes. 

Per a qualsevol informació o confirmació d'adhesió contactar amb: 

Servei d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes

Passeig Ribalta, 21 entl. A

964251979

igualdad@castello.es

http://www.facebook.com/igualdad.castellon 
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