PROGRAMA
VENRES 25 DE NOVEMBRO
CAMPAÑA CONTRA AS VIOLENCIAS SEXISTAS
O día 25 de novembro os diferentes edificios municipais , asociacións, e os Centros
Escolares van ter un distintivo denominado “Punto libre de Violencias Sexistas” Cangas
en pé pola igualdade,diversidade e bo trato. Así mesmo, coa colaboración na praza de
abastos van estar estes distintivos e as/os traballadoras/res da mesma repartiran coas
súas vendas folletos con lemas para sensibilizar á cidadanía. Os lemas escollidos van
ser:
Non necesito que ninguén me protexa, o que necesito é que ninguén me agreda.
Gústanme as persoas diversas e a diversidade sexual nas persoas.
A violencia é un comportamento instrumental, non natural.
O antídoto é o respecto.
Aposto polas relacións baseadas na igualdade, na corresponsabilidade e na liberdade.
25 de novembro pola mañá en diferentes prazas do casco de Cangas.
Accións artísticas e reivindicativas co lema “Apúntate ao bo trato” por parte dos
Centros Educativos
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Un Xardín de Bicos Ceip Espiñeira Eirado do sinal
Baile con percusión contra a Violencia de Xénero Ceip San Roque Eirado
do sinal
A Rúa das emocións. Ceip A Rúa. Praza das Pontes
O mapa das emocións. Asociación Juan XXIII. Praza das Pontes
Eu querer quéroche ben. Colexio Casa da Virxe. Praza das Pontes.
Chegada cadea humana e lectura manifesto. Ies Rodeira Praza das
Pontes
Tendemos a man contra o maltrato. Compañía de María. Praza do
Concello.
Lectura Manifesto Institucional contra as Violencias Machistas. Praza do
Concello.

21:30 PROXECCIÓN “CHICAS NUEVAS 24 HORAS” Auditorio Municipal
Documental dirixido por Mabel Lozano, premiada este 2016 co premio Mulleres en
Acción pola Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo. Guión de Mabel Lozano,
Alicia Luna e Susana Fernández, vaise proxectar o día 25 para denunciar unha das
múltiples formas de Violencia de Xénero, a trata e a prostitución.

Chicas nuevas 24 horas amósanos paso a paso como montar un negocio que move 32
mil millóns de dólares ao ano. Un negocio no que todo son ganancias, pois o corpo
dunha muller, si é nova, pode chegar a venderse en múltiples ocasións durante o
mesmo día, incluso contra a súa vontade. Chicas novas 24 horas non é un documental
único por mixturar o falso documental coa investigación a través de cinco países,
senón por colocar o punto de vista na mirada perversa do gran negocio que significa a
escravitude sexual.
2015: Premios Goya: Nominada a mellor documental
2016: Premios Platino: Nominado a mellor documental

Cangas 18 de novembro de 2016

