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6 REIVINDICACIÓ

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

així, les sòcies d’Aula Debat van ator-
gar el premi Josefina López a Anto-
nia Guzmán Martín. La distinció es 

va entregar durant el dinar que organitzen 
anualment les sòcies amb motiu del 8 de 
Març. A més, van convocar un cine forum per 
a analitzar la pel·lícula documental “Con la 
pata quebrada”. 

Per la seua banda, Adona’t va inaugrar l’ex-
posició Mnemòsines, artites contra l’oblit. 
Adona’t, amb aquest nou projecte, es planteja 
posar en valor la dona artista i el seu treball 
organitzant una exhibició d’obres plàstiques 
d’artistes de la ciutat i de les comarques cas-
tellonenques per reflexionar sobre el concep-
te de memòria històrica i els perjudicis de 

l’oblit, tant en el vessant tràgic i luctuós com 
en el de pèrdua dels drets i aspectes positius, 
progressistes i de modernitat, especialment 
referits a la vida i als projectes de les dones 
que es van veure malmesos.

Un dels actes que més gent va convocar 
va ser la presentació a la Llotja del Cànem 
del documental “Feministes de Castelló 
en la transició política”. Un projecte dirigit 
per Asunción Ventura Franch y Mª Ángeles 
López Sierra.

L’Associació la Flama programà la projecció 
de la pel·lícula “Hanna Arendt”, amb debat 
posterior; la xarrada “Desmitificant Disney: 
claus contra l’amor romàntic i les seues con-
seqüències”; l’exposició d’unitats didàcti-
ques per Primària, Secundària i persones 
adultes, a càrrec de Mavi Oliver; i, finalment, 
presentació del llibre “016, así me quité las 
cadenas”, de Soledad Cortés.

L’Associació de Dones 8 Març va celebrar el 
tradicional dinar de germanor entre totes les 
sòcies i l’Associació de Dones Sant Llorenç 
també es va reunir amb motiu del 8 de Març.

Les associacions de dones, 
protagonistes en el 8 de Març

Les entitats organitzaren activitats 
de diferent naturalesa -que van unir 
caràcter festiu amb reivindicatiu- per a 
recordar que el camí de la igualtat encara 
està construint-se

Presentació del documental “Feministes de Castelló 
en la transició”

Cartell de l’exposició d’Adona’t, “Mnemòsines, 
artistes contra l’oblit”
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Les dones de 8 de Març van celebrar el dinar de germanor

Imatge de la inauguració de Mnemòsines, de Adona’t

La Flama organitzà diverses xerrades al voltant del 8 de Març

Aula Debat entregà el premi Josefina López 
a Antonia Guzmán Martín

Les Dones de Sant Llorenç també celebraren el 8 de Març

Asun Ventura, a la presentació de “Dones feministes de 
Castelló a la Transició”
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• GLORIA
CICLE: DONA I CINE
LLOC: Teatre del Raval
DATA: 27 d’abril
HORA: 18.30
Entrada gratuïta
Sinopsi:
Gloria té 58 anys i està sola en la vida. Per a compensar 
el buit, omple els seus dies d’activitats i a les nits cerca 
l’amor en el món de les festes per a solters adults, on 
solament aconsegueix perdre’s en una sèrie d’aventures 
sense sentit. Aquesta fràgil felicitat en la qual viu s’altera 
quan coneix a Rodolfo, un home de 65 anys, recentment 
separat, que s’obsessiona amb ella.

• IDA
CICLE: DONA I CINE
LLOC: Teatre del Ra-
val
DATA: 25 de maig
HORA: 18.30
Entrada gratuïta
Sinopsi:
Polònia, 1960. Anna 
(Agata Trzebuchows-
ka), una novícia òrfena 
que està a punt d’orde-
nar-se monja, desco-
breix que té un parent 
viu: una germana de 
sa mare que no va vo-
ler fer-se càrrec d’ella 
de menuda. La mare 
superiora obliga Anna 
a visitar-la abans de 
prendre els hàbits. La 
tia, una jutgessa des-
encantada i alcohòlica, 
narra a la seua nebo-
da que el seu vertader 
nom és Ida Lebenstein, 
que és jueva i que el 
tràgic destí de la seua 
família es remunta a la 
terrible època de l’ocu-
pació nazi.

• EL SUEÑO ETERNO
CICLE: DONA I CINE
LLOC: Teatre del Raval
DATA: 22 de juny
HORA: 18.30
Entrada gratuïta
Sinopsi:
Un general milionari i excèntric té dues filles que estan 
involucrades en assumptes més aviat tèrbols. Decideix lla-
vors cridar el detectiu privat Philip Marlowe perquè resolga 

els seus problemes familiars. Quan Marlowe comença a 
investigar, descobreix molt ràpid que les diverses rami-
ficacions de l’assumpte ho converteixen en un autèntic 
embull.

• CURSOS D’INFORMÀTICA
LLOC: Casal Jove i Polifuncional Urban la Salera
DATA: Tercer trimestre de 2016
HORA: Distints grups horaris
INFORMACIÓ: Casal Jove, telèfon 964 28 21 22
Cursos d’informàtica en l’Aula Municipal d’informàtica del 
Casal Jove i el polifuncional Urban la Salera. 
També s’ofereixen cursos d’informàtica en línia.

• ASSESSORIA JURÍDICA I D’AUTOOCUPACIÓ
 (REGIDORIA DE JOVENTUT)

OBJECTIU: Aquest 
servei té com a ob-
jectiu atendre amb 
caràcter gratuït i 
de forma individual 
les consultes sobre 
aquests temes (De 14 
a 35 anys)
 LLOC: C/Gaibiel, 4 
(Castelló)
 HORA: Demanar 
cita prèvia

• CURS DE MONI-
TOR/A D’ACTIVITATS 
DE TEMPS LLIURE 
EDUCATIU I JUVENIL
(Titulació oficial)
DURACIÓ: 310 hores 
(El curs es divideix 
en 150 hores lectives 
que es realitzaran al 
Casal Jove del Grau 
i 160 hores de pràcti-
ques).
PLACES: 30

• COMUNICACIÓ IN-
CLUSIVA NIVELL 1
ORGANITzA: Funda-
ció Isonomia, Univer-
sitat Jaume I

DESCRIPCIÓ: El curs té la finalitat de promoure la 
reflexió al voltant de les conseqüències del sistema 
de gèneres en la comunicació, oferint eines i estratè-
gies bàsiques per afavorir una comunicació inclusiva 
allunyada dels estereotips sexistes.
DATES: del 27d’abril al 25 de maig de 2016
LLOC: On line
DURADA: 30 hores
INSCRIPCIÓ: http://isonomia.uji.es

AgENDA

PROPOSTES

No et perdes…

“Feministes de Castelló en la 
Transició política (1975-1985)”

El projecte, dirigit per Asunción Ventura 
Franch i Mª Ángeles López Sierra i recolzat 
per la Fundació Isonomia, pretén recuperar 
el testimoni de les dones que, durant el 
període de la Transició política, formaven part 
del moviment feminista de les comarques i 
la ciutat de Castelló. Un total de 18 dones 
compten les seues vivències d’aquest període 
clau de la història recent.




