Organiza:

«Machismos Sen Miopías»
é un programa de sensibilización impulsado pola Deputación
da Coruña en colaboración
con dez Concellos da provincia.
O seu obxectivo é xerar espazos coletivos nos que traballar
a identificación de violencias
machistas invisibilizadas.

Pornografía: educando
en violencias machistas
Abordaremos a influencia exercida
por diferentes factores no consumo
de pornografía nos nosos tempos,
transformándose así na principal
fonte de educación sexual na infancia
e adolescencia. Achegaremos unha
mirada crítica ao modelo relacional
que transmite, revisando diferentes
enfoques sobre o tema.

Visibilizando
ás devanceiras
Precisamos coñecer e recoñecer
ás mulleres devanceiras para
avanzarmos cara a transformación
social xa que só no pasado
dormen outros presentes posibles.
Ofreceremos un marco teórico para
achegarnos á historia social e persoal
desde outro lugar, reflexionando sobre
que é a historia e quen a conta.

As violencias machistas:
unha lingua excluínte
As palabras, as voces e as linguas
non son neutras. Neste obradoiro
analizaremos quen fala, onde fala,
como fala e que fala. A través das
respostas a estas catro preguntas
iremos desvelando formas
de violencias moi ocultas na nosa
psique colectiva.

Betanzos
19 e 26 /novembro
Edif. Servizos Sociais
16.30 a 19.00h
Ordes
20 e 27 /novembro
Salón de plenos,
baixos da Alameda
17.30 a 20.00h

Inscrición:
Servizos Sociais
981 770 707
martapineiro@betanzos.gal

Inscrición:
CIM, Mancomunidade
de Ordes
cim@mancomunidadeordes.gal
981 682 108

Noia
26 /novembro
3 /decembro
Casa de Cultura
18.00 a 20.30h

Inscrición:
CIM, Edificio
de Servizos Sociais
981 82 80 11
981 82 59 78

Boiro
27 / novembro
4 /decembro
Centro Social
17.00 a 19.30h

Inscrición:
CIM, Concello de Boiro
directoracim@boiro.org
981 849 960, ext. 1250

As Pontes
26 /novembro
4 /decembro
Casa Dopeso
17.00 a 19.30h
Rianxo
10 e 12 /decembro
Centro Sociocultural
17.00 a 19.30h

Inscrición:
CIM, Casa Dopeso
cim@aspontes.org
981 441 008

Inscrición:
Servizos Sociais
servizossociais@concelloderianxo.gal
981 860 061

A saúde: unha cuestión
de xénero
Achegarémonos a unha forma
de violencia institucional que afecta
á saúde das mulleres. A atención
nas consultas médicas, a violencia
obstétrica, a patoloxización
e medicalización dos corpos
das mulleres, etc., serán algúns
dos temas que abordaremos.

Consumindo violencias
machistas
O consumo non é un acto inocuo,
envolve múltiples formas de violencia
contra as mulleres. É preciso tomar
consciencia desta realidade
para promover cambios cara
a igualdade desde o noso papel
de consumidoras/es.

Obradoiros
de sensibilización contra
a violencia de
xénero.

Sada
27 /novembro
4 /decembro
Local de Servizos
Sociais
18.00 a 20.30h
Fene
9 e 11 /decembro
C. Municipal
de Servizos Sociais
16.30 a 19.00h

Inscrición:
Servizos Sociais
servizos.sociais@sada.gal
981 62 05 67

Inscrición:
Centro de Servizos Sociais
smam@gmail.com
981 342 607
981 342 706

Teo
3 e 10 /decembro
Casa común
de Cacheiras
17.30 a 20.00h
Padrón
11 e 13 /decembro
CIM, Servizos Sociais
17.00 a 19.30h

Inscrición:
cim@teo.gal
981 93 84 75

Inscrición:
CIM
cim@padron.gal
611 00 34 72

