Actes al voltant del Dia Internacional
dels Drets Humans i Persones Migrants

BENICARLÓ,
CIUTAT DE
VALORS

13

Dimecres
desembre
18.00 h Contes de descobrir i de créixer. «Las mil y una
miradas de Sherezade». Exposició i contacontes per a
públic familiar i infantil, que parteix del conte La bibliotecària de Bàssora, a càrrec de Rebombori Cultural. Lloc:
Biblioteca Manel Garcia Grau.
Nàixer ací o allà, els altres i nosaltres, una mirada global i
igualitària gràcies als tresors de la bibliotecària de la ciutat iraquiana de Bàssora.

14

Dijous
desembre
19.00 h Taula rodona sobre La cooperació internacional,
en primera persona. Per què una persona deixa les comoditats de la nostra societat per viure entre els més empobrits? Ets la mateixa persona quan vas que quan tornes?
Què aprenem? És sols un viatge personal? Diferents veus
ens donaran a conèixer què ha sigut per a elles viure entre els desheretats i els sense veu. Mans Unides, Escoles
Solidàries, Delwende i PROYDE. Lloc: Saló d’actes de la
Caixa Rural.

15

Divendres
desembre
19.30 h Conferència i tertúlia sobre Noves guerres, drets
humans i cultura de la pau a càrrec de Alejandro Pozo.
Investigador sobre pau, conflictes armats, desarmament
i acció humanitària. Doctor en pau i conflictes amb una
tesis sobre les noves guerres i els seus factors globals.
Ha treballat com analista de conflictes armats i com a
coordinador de projectes humanitaris, i ha realitzat anàlisis d’investigacions de terreny en diferents països en
conflicte armat. Vicepresident del Centre d’Estudis per la
Pau J.M. DELÀS. Lloc: Saló d’actes de la Caixa Rural.

DIES INTERNACIONALS EN LES ONES
Magazín «Veus de casa» en Ràdio Benicarló. Entrevistes,
tertúlies i opinions sobre la Commemoració del Dies
Internacionals.
15 de novembre:
Els drets de la infància
22 de novembre:
Per l’eliminació de la violència
de gènere
12 de desembre:
Drets humans i cooperació
internacional
Horari: D’11 a 12.30 h i de 20 a 21.30 h
Emissora: 107.3 FM

Del 19 de novembre
fins el 14 de desembre

Biblioteca Manel Garcia i Grau
MUCBE
IVASS
R. Sant Francesc (OACSE)
R. El Collet (OACSE)
AFANIAS
ATENEU dany cerebral adquirit
COCEMFE-Maestrat
els Fenòmens
AFARE
IES Ramon Cid
IES Joan Coromines
Centre Integrat Públic FP
Cines Axión
Colla gegants i cabuts
Maternidad&Crianza
Fundació Caixa Benicarló
El taller de Sally
Raquel papers
Brain Picnic
Mans Unides
Escoles Solidàries
Delwende
PROYDE
Club Algar d’Elx
Club Mabel

25 NOVEMBRE
la violència
contra les dones

20 NOVEMBRE
Drets de la Infància

03 DESEMBRE
De les persones
amb diversitat
funcional
10 DESEMBRE
Dels drets
humans
18 DESEMBRE
Del Migrant

PROGRAMACIÓ
actes de commemoració
dels dies internacionals
4COLORS 964 401 912

Actes al voltant del Dia Internacional
dels Drets de la Infància

Actes al voltant del Dia Internacional
CONTRA la Violència de Gènere

18

Del

Dissabte
novembre
Jocs no sexistes i la coeducació perquè tots els éssers
humans naixen lliures i iguals en dignitat i en drets.
11.00 h Tallers i contacontes per als xiquets, a càrrec de
l’associació Maternidad&Crianza, Raquel papers, Brain
Picnic i El taller de Sally. Lloc: Plaça Sant Bartomeu.

19

Diumenge
novembre
Jornada de sensibilització sobre la importància del joc en
la formació de les persones, en l'estimulació de la creativitat i com aprenem mentre ho passem bé.
Al matí:
11.00 h Teatre El secret del pirata, a càrrec de Sandra Rossi. Lloc: Capella del MUCBE.
12.00 h Concert de Marcel el Marcià Vine, canta i balla.
Lloc: Plaça del Convent.
I, a partir de les 11.00 h, a la plaça del Convent:
La Ludoteca de l'Ajuntament de Benicarló amb els drets
de la infància.
Taller de minicabuts i taller «Coneix el Pau, un gegant per a
tu», a càrrec de la Colla de Gegants i Cabuts de Benicarló.
A la tarda:
18.00 h Pel·lícula Vaiana. Acció, molt d’humor, moments
emotius i un missatge de superació i de pertinença, fan de
Vaiana: un mar d’aventures, una pel·lícula profunda. Pel·
lícula nominada a l’Òscar i Globus d’Or 2016 al millor film
d’animació i cançó. Per a tots els públics. Lloc: Cines Axion, Centre Comercial Costa Azahar. Preu: 2,5€

20

Dilluns
novembre
Dia Internacional dels Drets de la Infància
Festa Escolar del Dia Internacional dels Drets de la
Infància
Tallers, jocs i espectacle de màgia amb els alumnes de P5
de totes les escoles de Benicarló.
9.00 h Tallers, a càrrec dels cicles de Formació Professional d'Infantil i Animació sociocultural de l’IES Ramón Cid
(fins a les 14.00 h). Lloc: Plaça de la Constitució.
18.00 h Contes de viure i de créixer. Contacontes Jo sóc
un nen!, a càrrec de Tània Muñoz. Contacontes per xiquets
i xiquetes de 6 a 8 anys. Lloc: Biblioteca Manel Garcia Grau.

23 30
al

de novembre

Exposició «Una imatge val més que 1.000 paraules. La
representació dels cossos de les dones»
Mirada crítica als mitjans de comunicació audiovisual del
cos femení per posar en evidència els prejudicis adquirits,
que contribueixen al fet que tinguem una percepció condicionada del propi cos.

23

Dijous
novembre
19.30 h Projecció del documental Comença en tu i posterior debat amb la directora, Marta Vergonyós. Lloc: Saló
d’actes de la Caixa Rural.
El documental presenta quatre dones al costat del mar.
Totes quatre han viscut anul·lades de distintes formes
per les seues parelles. El projecte les ha unides al voltant
d'una sèrie de processos de creació, que els han fet sortir
de la seua situació i alliberar-se.

24

Divendres
novembre
11.00 h Lectura del manifest institucional. Lloc: Ajuntament de Benicarló.
Lectura de manifest contra la violència de gènere, amb
la participació dels representants polítics i del professorat i l'alumnat de l'IES Ramon Cid, IES Joan Coromines,
Centre Integrat Públic Formació Professional i persones
voluntàries.

25

Dissabte
novembre
Dia Internacional contra la Violència de Gènere
19.00 h Espectacle de dansa contemporània Bésame...
hasta que tu muerte nos separe, a càrrec de la directora
i ballarina, Pepa Cases. Companyia A tempo dansa. Lloc:
Plaça de Sant Joan.
En este espectacle, la ballarina ens conduirà a l'inici d'un
matrimoni, una boda, una il·lusió... Un viatge oníric que
desencadenarà en violència, impotència, soledat i por; envoltada de tul i vestida de blanc. L'obra ha sigut finalista en
diferents certàmens i ha guanyat una beca per a l'Escola
de Dansa Maria Carbonell de València.
20.00 h Recorregut urbà «Viu l'experiència: els espais públics han de ser igualitaris». #Fempúblic.
Recorregut urbà amb audioguia i suports gràfics a partir
dels quals es vol fer viure una experiència immersiva a

partir de les vivències de dones. Inici del recorregut: Plaça de Sant Joan

27

Dilluns
novembre
19.00 h Contes de denúncia i de créixer. Contacontes
per a joves i adults Una habitació pròpia, a càrrec de Tania Muñoz. Lloc: Biblioteca Manel Garcia Grau.
Lectura compartida de relats, poesies, teatres i contes
per visualitzar les violències que envolten les relacions
humanes i que mantenen viu el patriarcat.

Actes al voltant del Dia Internacional
de les Persones amb Diversitat
Funcional

01

Divendres
desembre
11.00 h Lectura del manifest institucional. Lloc: Ajuntament de Benicarló.
Lectura de manifest amb la participació dels representants polítics, IVASS, R. Sant Francesc (OACSE), R. El Collet (OACSE), AFANIAS, ATENEU-Dany Cerebral Adquirit,
COCEMFE-Maestrat, els Fenòmens i AFARE.
11.30 h Cercavila de celebració del Dia Internacional de
les Persones amb Diversitat Funcional, acompanyats
pel grup de percussió d'AFANIAS. Participa: IVASS, R.
Sant Francesc (OACSE), R. El Collet (OACSE), AFANIAS,
ATENEU-Dany Cerebral Adquirit, COCEMFE-Maestrat, els
Fenòmens, AFARE.
12.00 h La Biblioteca municipal es fa més inclusiva.
Lloc: Biblioteca Manel Garcia Grau.
Inauguració de la Biblioteca Inclusiva i presentació dels
nous llibres, nous materials i recursos i nous projectes de
lectura que des de la Biblioteca Manel Garcia Grau han
posat en marxa.
13.00 h Dinar de germanor i tarde lúdica. Lloc: Magatzem de la Mar.

03

Diumenge
desembre
11.00 h Practica l’esport, totes podem si ens hi posem.
Exhibició de gimnàstica rítmica amb el Club el Algar
d’Elx, el Club Madison i el Club Mabel. Lloc: Poliesportiu
Municipal.
Activitat oberta a tots els públics per gaudir de l’esport
en tot el seu potencial. Exigència, compromís, millora i
capacitats.

