
PROGR AMA DE ACTIVIDADES
2011

O R G A N I Z A :

Concordia 20, entresollado esquerda
32003 Ourense

Tlfno: 988374401   Fax: 988216441
concelleriamuller@ourense.es

C O L A B O R A N :

Teatro Principal
de Ourense

IES OTERO
PEDRAYO
(OURENSE)

do 15 ao 30 de marzo  .................................................................................

EX POSIC IÓN DA FUNDACIÓN GAL IZ A SEMPR E:

“FEMINISMO GALEGO: CAMBIOS SOCIAIS
E DEREITOS DAS MULLERES” 
A exposición recolle diversos materiais que dan testemuño dos 
obxectivos e reivindicacións do feminismo galego. A mostra 
pretende contribuír, mediante a reprodución de textos, publi-
cacións, noticias e documentación gráfica, á reflexión da so-
ciedade galega sobre os avances e cambios sociais promovidos 
polo movemento a prol da igualdade de dereitos das mulleres.

durante os meses de marzo e abril  .......

OBRADOIROS DE MANDALAS
Técnica de meditación activa que ten a súa 
orixe na India. Fundaméntase en debuxos a 
través dos cales se traballa 
o desenvolvemento da 
atención e a percepción 
co fin de alcanzar un es-
tado de relaxación pleno.

ACTIVIDADES PARALELAS:

LUGAR:
Auditorio de Ourense

HORARIO:
de 8.30 a 14.30 horas e 

das 16.00 ás 20.00 horas
(confirmar previamente 
o horario da tarde cha-

mando ao Auditorio;
telf. 988391290)

LUGAR: Asociacións
de mulleres
HORA: consultar
na Concellaría de Igualdade



 

 

 
1, 2 e 3 DE MARZO  ...............................................................................

CICLO CINE E MULLER
Organizado en colaboración co Cine Clube Padre Feijóo e o Festival de 
Cine Internacional de Ourense.

MULLER ES D’O CA IRO  (Dir: Yousry Nasrallah, 134 min.)
Hebba e Karim están casados e son xornalistas de éxito cun programa 
de debates políticos na televisión exipcia. Karim, buscando promo-
ción, presiona a Hebba para que abandone a súa postura antigu-
bernamental e ela decide ocuparse de historias sobre a situación da 
muller no seu país. O éxito é inmediato, pero a controversia tamén.
DATA: 1 de marzo

CA MPO DE BATALL A  (Dir: Amancay Tapia, 78 min)
+ LOITADOR AS (Dir: Banet Román, 13 min)
Programa dobre con dúas interesantes visións sobre o papel da mu-

ller en América Latina. Mentres que Campo de Batalla narra a historia de cinco mulleres 
moi distintas atrapadas nun salón de beleza durante unha revolta social en Bolivia, Loi-
tadoras é, pola súa banda un intenso documental que retracta as principais circuns-
tancias, dificultades, retos e mesmo inquedanzas ás que se enfrontan hoxe en día as 
mulleres mexicanas.
DATA: 2 de marzo

PL A NS PAR A M A ÑÁ  (Dir: Juana Macías, 96 min.)
No transcurso dun día, Marian, Inés, Antonia e Mónica, de idades e circunstancias dife-
rentes, toman importantes decisións que cambiarán as súas vidas: un aborto, un divor-
cio, unha infidelidade e unha vinganza. 
DATA: 3 de marzo

Máis información:
http://www.youtube.com/watch?v=PxpGgvpfjdQ

11 DE MARZO .................................

ACTO DE ENTR EGA DO

V PREMIO CLARA CAMPOAMOR
Á IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

14 DE MARZO ....................

PR ESENTACIÓN
DO NÚM ERO 2
DA PUBL ICACIÓN

XÉNERO HUMANO:
CADERNO DE IGUALDADE

12 DE MARZO ..............

XORNADA LÚDICA
DE XÉNERO
Realización de obradoiros 
non sexistas con nenas e 
nenos de entre 5 e 12 anos: 
creación de crebacabezas, 
de caretas para o Entroido, 
siluetas recortables, pom-

pas xigantes de xa-
bón, mural colecti-
vo e contacontos.

- PROXECTO “C IENCIA EN FEMININO”
(IES Otero Pedraio de Ourense; dirixido pola 
profesora Carmen Cid Manzano e realizado 
con alumnado de 1º de bacheralato, o proxec-
to recibiu o Premio de innovación educativa 

da Xunta de Galicia e viu-
se reforzado polo reco-
ñecemento do concurso 
Ciencia en acción 2010). 

O proxecto xira arredor de 14 personaxes que te-
ñen en común ser mulleres e científicas e ter pasa-
do pola historia de xeito prácticamente anónimo, 
a pesares dos seus logros e aportacións.  O alum-
nado do IES Otero Pedraio realizou unha labor de 
búsqueda informativa e de divulgación. O resul-
tado son 14 vídeos que se poden ver en Youtube, 
ademáis de no blog: http://acienciatamenecul-
tura.blogspot.com/2010/12/premio-innovacion-
educativa.htm.

- PROX ECTO “BATA”
(IES Alexandre Bóveda de Vigo; proxecto gañador 
do 1º Premio IRENE do Ministerio de Educación) Par-
ticipantes: O profesorado (Mercedes Oliveira, Ana 
Alvarez e Daniel Pizarro). O alumnado de diferentes 
cursos (Priscila,Yeray, Marta, 
Paloma, Inés, Alejandro, Blan-
ca, Clara...).
O alumnado achega a innova-
dora experiencia levada a cabo no instituto vigués para 
celebrar o 8 de Marzo, día das mulleres traballadoras. 
Elixiron a BATA de cadros como símbolo do traballo in-
visible e non recoñecido que realizan todas as mulleres 
nas súas casas. Co seu relato, fotos e vídeos  nos axudan 
a entender a revolución que levaron a cabo no seu ins-
tituto colgando 200 BATAS no vestíbulo e involucrando 
a 450 colegas, facendo unha bata humana xigante no 
patio... Tamén teñen unha Wiki onde se pode atopar 
máis información: bataporfora.wikispaces.com. 

TEATRO MUXICAS: “BABY BOOM NO PARAÍSO” 
(De Ana Istaró; Dramaturxia e Dirección Tito Asorey)

Espectáculo que desmitifica, dende o humor, a ironía e a sátira mordaz, os 
tópicos existentes sobre o embarazo e o ambiente familiar e extrafamiliar 
que se crea arredor dunha muller en estado. Outros temas presentes son as 
relacións de parella, a necesidade dos futuros pais e nais de manter a súa 
liberdade de decisión ante as presións familiares e a crítica á estrutura fría 

e impersoal do sistema sanitario. Unha reflexión, en suma, sobre o rol da muller na sociedade e as presións 
familiares e mediáticas ás que se ve sometida.
Teatro Muxicas é un colectivo teatral conformado integramente por actores e actrices cegas ou cunha grande 
deficiencia visual. O obxectivo desta experiencia é duplo: integrador dun colectivo destas características 
nun mundo puramente visual como é o do teatro, e artístico, buscando pór en escena un espectáculo que as 
persoas poidan apreciar plenamente.

HORARIO DAS 
PROXECCIÓNS:

Ás 20.30 horas
LUGAR: Cinebox, 
Centro Comercial 

Pontevella
Entrada libre e de 

balde. Recollida de 
invitacións

na Concellaría 
de Igualdade e 
na billeteira do 

Cinebox

10 DE MARZO ............................................................................................................

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS EN TORNO
Á EQUIDADE DE XÉNERO

LUGAR: IES Otero Pedrayo
HORA:  Ás 12. 30 horas

LUGAR:
Teatro Principal

HORA:
Ás 20. 30 horas

Entrada de balde.

 
16 DE MARZO ........................................

M ESA R EDONDA:

“AS MULLERES E O DEPORTE”
Interveñen:
Lis Franco Iglesias (Ex xogadora de fútbol interna-
cional).
Pino Díaz Pereira (Profesora da Universidade de 
Vigo especialista no ámbito deportivo e ximnas-
ta da Selección Nacional de Ximnasia Rítmica 
durante os anos 1980-1984)

Pablo Fernández Valencia 
(Licenciado en Educación 
Física e profesor no CPI de 
Mende)

HORA: Ás 20.30 horas
LUGAR: Centro Sociocultural 

Novacaixagalicia
(Juan XXIII, 31 soto)

HORA: Ás 20.30 horas
LUGAR: Centro Sociocultural 

Novacaixagalicia
(Juan XXIII, 31 soto)

LUGAR: Liceo de Ourense
HORA: Ás 20:30 horas

DINAMIZA:
Argallada. Lecer e tempo libre

HORA: de 11.00 a 14.00 horas
LUGAR: Praza Maior


