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PROGRAMACIÓ CULTURAL - març 2020

DIUMENGE, 1 DE MARÇ.- 10:30 H. SALA MULTIUSOS.
SEMINARI DE DEFENSA PERSONAL

Dintre dels actes de la Setmana de la Dona 2020, la Regidoria de la Dona i
Igualtat  de  l’Ajuntament  dels  Poblets  ha  organitzat  un  curs  d’una  sola
sessió de defensa personal femenina que tindrà lloc a la Sala Multiusos de
Mira-rosa  a  partir  de  les  10:30  fins  les  13  hores.  Totes  les  dones
interessades en participar-hi deuran inscriure’s al següent contacte:

619 984 766
NOTA: Este  seminari  de  defensa  personal  femení  és  gratuït.

Places limitades.

DIJOUS, 5 DE MARÇ.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
CONFERÈNCIA

Jornades tècniques de difusió
Sobre els drets dels consumidors

Coneix els tels teus drets i defensa’ls

Organitzat  per  la Regidoria  de  Participació  Ciutadana  i  la  Unió  de
Consumidors d’Alacant, amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant,
xarrada a càrrec del Tècnic en Consum Enrique Pérez,  en la que debatrà
sobre els drets i obligacions del qual disposem tots els consumidors.



Presentarà  l’acte  Carolina  Vives  Bolufer,  Alcaldessa-Presidenta  de
l’Ajuntament dels Poblets.

 DISSABTE, 7 DE MARÇ.- 19 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA I DONA

En concert, dirigit per
Miquel Ibiza

Entrada lliure.

DIUMENGE, 8 DE MARÇ.- 12 H. SALA MULTIUSOS, MIRA-ROSA.
MIG ANY DE QUINTAES

La  Regidoria  de  Festes  de  l'Ajuntament  dels  Poblets,  amb  l'afany  de
consolidar  el  mig  any  de  quintaes, ací  als  Poblets,  ha  organitzat  una
concentració de totes les quintades en la Sala Multiusos de Mira-rosa a les
12 hores. Després,  acompanyats per la Xaranga Garanxa, recorreran els
carrers dels Poblets. La festa continuarà a partir de les 18 hores al parc de
Miraflor, darrere del supermercat masymas.

NO HI PODEU FALTAR !!!



DISSABTE, 14 DE MARÇ.- 16:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
DIA DE LA DONA

Dins dels actes commemoratius del  8 de Març, Dia Internacional de la
Dona Treballadora, la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament dels
Poblets i el  Fons Valencià per la Solidaritat han organitzat un acte que
s’enquadra dins de la Campanya "Ser dona al Sud - 2020". Este consistirà
amb una xarrada-col·loqui que tindrà com a títol:  “Municipis d’Equador
per la igualtat i contra la violència de gènere”.

Hi participen com a testimonis  Lilia Rodríguez,  feminista, cofundadora i
presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer,
ella és una reconeguda activista en la defensa dels drets de les dones.
José  Luis  Cevallos  Navarrete,  psicòleg  i  actual  Secretari  Executiu  del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos del municipio de Rumiñahui.
I  per  últim  Elsa  Susana  Cachimuel  Aguilar, enginyera  en
desenvolupament  social  i  cultural  a  més  és  tècnica  de  formulació  de
polítiques públiques del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del
municipi d’Otavalo (Equador).

"Municipis d’Equador per la
igualtat i contra la violència de

gènere"
Les campanyes de sensibilització que organitza el Fons Valencià tenen com
a objectiu donar a conèixer la realitat de les dones en països en vies de
desenvolupament com,  per  exemple,  l’Equador.  Estos  testimonis  ens
descriuran la realitat de com la dona equatoriana està afrontant en el seu
tarannà  diari els seus drets i reconeixement públic en la lluita contra la
violència de gènere, especialment les dones amb pocs ingressos, les joves i
altres grups d’atenció prioritària en els municipis esmentats. Així, doncs,
cal apropar a la nostra societat els testimonis d’organitzacions que treballen
al Sud pels seus drets, els de les seues comunitats i pobles.

Presenta l’acte Maria Victòria Tomàs Escrivà, Regidora de Serveis Socials
i per part del Fons Valencià (FVS), intervindrà Natxo Peñarrocha.

NOTA:  Durant  la  xarrada  es  servirà  un  refrigeri  i  uns  dolços  als
assistents a l’acte, gentilesa de l’Ajuntament dels Poblets.



DIVENDRES, 27 DE MARÇ- 19 H. CASA DE CULTURA.
RECITAL DE POESIA

Trobada de poesia als Poblets
POETES DE LA MARINA ALTA
GUITARRA: JOAQUIN BOSCÁ

NOTA: Després  del  recital  es  servirà  vins  del  país  i  uns  canapès  a
càrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament dels Poblets.

Entrada gratuïta.

ORGANITZA: Regidories de Cultura, Serveis Socials i Participació.
COL·LABORA: FVS, Diputació d’Alacant i la Unió de Consumidors.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.



PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.
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