
28 d’octubre
Jornada de portes obertes
10 a 14h Jornada de portes obertes
10 a 11.30 h Taller
El Jardí dels contes igualitaris
Patricia Caicedo
Mitjançant la dramatització de relats infantils, es convidarà al grup 
participant a replantejar-se els rols del gènere, amb l’objectiu de 
fomentar la igualtat d’oportunitats entre xiquets i xiquetes. 
De 5 a 10 anys, acompanyats de persones adultes. Grups de 10 
participants, amb una durada de 20 minuts per grup. 

12 a 13 h Obra de titelles
Els detectius del medi ambient 
Entucole. Emilio Pérez
Juan i Ana dipositen les deixalles tots els dies al contenidor 
corresponent. Però un matí, es troben que els contenidors han 
desaparegut! El veïnat del poble no sap què fer, les deixalles 
s’acumulen a les cases, és un caos. Però Juan i Ana estan decidits 
a investigar i descobrir què ha pogut passar... 

Entrada lliure per a totes les activitats, excepte al taller  
“La imatge de la dona a la ciutat”, que necessita 

inscripció prèvia en cicbotanic@uv.es o 96 315 68 16

Jardí Botànic de la Universitat de València
C/ Quart, 80  

46008 - València

www.jardibotanic.org

Informació



Nubia Forero, comissària del cicle

3 d’octubre. Xarrada 
APORTACIONS ECOFEMINISTES PER A REPENSAR EL MODEL ENERGÈTIC 
Carmen Castro
Una de les grans contribucions de l’economia feminista és fer 
emergir la necessitat de repensar l’assignació de recursos i priori-
tats atenent als processos que sostenen la vida i els ecosistemes. 
Es tracta d’un plantejament ètic, ja que la lògica de la sostenibilitat 
de la vida nodreix el cor de l’agenda política, econòmica i ener-
gètica. Orientar el procés de transformació social amb la cons-
trucció d’una ampla dimensió de la justícia redistributiva requereix 
replantejar-nos quina transició energètica i cap a quin model de 
societat ens dirigim.
Estufa Freda. 19 h

10 i 11 d’octubre. Xarrada i taller
LA IMATGE DE LA DONA A L’ESPAI URBÀ 
Yolanda Domínguez
10 octubre. Xarrada: fent un recorregut per la història de les 
imatges (des de la pintura fins als nostres dies,) s’explica com és 
el procés de lectura d’una imatge, com afecta a la nostra auto-
percepció i a les relaciones que tenim amb la resta de persones, 
i com influeixen els estereotips en la desigulatat entre homes 
i dones. A través del seu treball, oferirà alternatives al discurs 
dominant i eines per a consumir i crear imatges des d’una llibertat 
positiva i conscient de la dimensió social i mediambiental.
Estufa Freda. 19 h

La problemàtica ambiental com a fenomen social i educatiu es 
troba estrictament vinculada al benestar humà i a les desigualtats 
generades per l’ús irresponsable dels recursos naturals. Entendre 
aquesta realitat exigeix rigor a l’hora de crear espais efectius per 
a analitzar les causes, conseqüències i estratègies per garantir un 
entorn sostenible i equitatiu. Es tracta, a més, d’un desafiament 
prioritari, d’acord amb els postulats de l’Agenda per al Desenvolu-
pament Sostenible.

Amb el cicle Igualtat i medi ambient: una visió pedagògica 
pretenem provocar la reflexió, des de la perspectiva de gènere, 
dels models i les experiències que aposten pel progrés sostenible, 
econòmic, ecològic, tecnològic i humanístic, i analitzar la relació 
home, dona i natura  pel que fa a la distribució equitativa dels re-
cursos naturals. A més, us proposem abordar, amb especial èmfa-
si, la pràctica pedagògica sobre els reptes mediambientals i posar 
en valor la producció de coneixements de les dones relacionats 
amb l’accés, ús i aprofitament dels recursos naturals i els seus 
efectes en el canvi climàtic, la repartició i  producció alimentària, 
la feminització de la pobresa i els grans moviments migratoris.

Necessitem, urgentment, tenir en compte la contribució de les 
experiències i sabers de les dones per a enfortir un compromís, 
que represente tant a dones com a homes, de desenvolupament 
humà i sostenible del planeta.

11 octubre. Taller: des de la convicció que la pràctica artística és 
un lloc d’[inter]canvi social, un lloc de trobada entre persones, es 
tractaran els conceptes d’interacció i col·lectivitat, que perme-
tran la reflexió envers la contaminació visual de l’espai públic, el 
consum sostenible i la pràctica publicitària de l’ús de la imatge de 
la dona com a objecte de consum.
Estufa Freda. De 10 a 14 h i de 16 a 20 h  
Aforament: 15 persones. Preu: 25 €

17 d’octubre. Xarrada
ECOFEMINISME: SOSTENIBILITAT I CURES DE LA VIDA 
Yayo Herrero
Estem travessant una profunda crisi estructural. Al seu origen està 
la desvinculació de l’economia i la política respecte a la materia-
litat de la terra i els cossos. Al llarg de la xarrada, es realitzarà un 
recorregut històric per a comprendre com es produeix aquesta 
guerra contra la vida i explorarem vies i recorreguts a realitzar per 
a revertir-la.
Estufa Freda. 19 h

24 d’octubre. Col·loqui
EXPERIÈNCIES EN CLAU DE GÈNERE I MEDI AMBIENT

Gènere i sostenibilitat 
Lucy Polo. Presidenta Asociación Por Ti Mujer.
Cultivant la igualtat amb la infantesa desafavorida
Catalina Iriarte i Silvia Oto. ONGD Infàncies i dones del món.
Economia circular: repensar  l’agroalimentació
Patricia Díaz Carrasco. Gerent desenvolupadora en Micologic-
Valencia. 

Aquest col·loqui abordarà, en primer lloc, dos exemples de bones 
pràctiques al voltant de la implementació de projectes pedagògics 
encaminats a la cura, cultiu i recol·lecta en horts urbans, i on els 
protagoniste principals son la infantesa i la dona. En segon lloc, 
s’exposarà l’experiència ambiental que optimitza la reutilització 
i aprofitament de residus per a la seua conversió en abonament, 
pràctica que contribueix a la sostenibilitat del sistema alimentari i 
la cura del medi ambient. 
Estufa Freda. 19 h

23 d’octubre 
JORNADA EDUCATIVA PER A CENTRES 
Nubia Forero 
A través de la metodologia del videofòrum, es plantejarà reflexio-
nar sobre la importància del tractament entre iguals i la cura 
del medi ambient. Dirigit a l’alumnat de centres educatius de la 
Comunitat Valenciana.
11 h a 12.30 h Auditori Joan Plaça. Activitat concertada amb els 
centres escolars.


