
 

 

 

 

Des del Fons Valencià continuem amb les activitats de la 12a campanya “Ser dona al Sud”, 

en aquest cas us presentem l’exposició “Todas Somos Ciudad Mujer”, de Antonio Nodar, 

que s’inaugurarà el 7 de març a les 19 hores al Centre Municipal de Joventut Orriols a 

València on romandrà fins al 27 del mateix mes (C/ de Santiago Rusiñol, 3AC).  

 

El Fons Valencià compta amb la presència de l’autor de les fotografies  i convida a les 

dones valencianes a participar fent-se un retrat que formarà part de l’exposició. D’aquesta 

manera enfortirem les aliances València-El Salvador. La data i horaris de realització de les 

fotografies serà el 6 de març de 17:30 h a 20 h i el 7 de març de 10 h a 14 h. (L’adreça és 

la mateixa assenyalada prèviament).  

 

Per a l’organització de las activitats col·laboren dos entitats de Xàtiva: Animacció i Xateba, 

Associació per la Igualtat i contra la Violència de Gènere.  

 

‘Ciudad Mujer’ és un programa impulsat pel Govern d'El Salvador a través de la Secretaria 

de Inclusió Social, amb el qual s'intenten garantir els drets fonamentals de les dones 

salvadorenques, a través de serveis especialitzats com salut sexual i reproductiva, atenció 

integral a la violència de gènere, empoderament econòmic i promoció dels seus drets. A 

més, es compta amb un àrea d'atenció infantil perquè les filles/fills siguen atesos mentre 

les seues mares reben els diferents serveis.  
  

El 15 de desembre de 2013 el fotògraf Antonio Nodar va ser convidat per la Doctora 

Vanda Pignato a la inauguració del nou local de ‘Ciudad Mujer’ en San Miguel. Durant 

l'acte es retrataren 612 dones, alguna amb els seus filles i fills  menors. De cada dona va 

realitzar 2 imatges, la primera una còpia Polaroid per a portar-se a sa casa i així tenir un 

record i al mateix temps una targeta de visita per fer memòria de què si es sentia 

maltractada, sempre tindria un lloc on acudir i sentir-se segura. Un segon retrat en blanc i 

negre era realitzat amb la idea d'una exposició que permetera mostrar la dona 

individualment i la força del col·lectiu.  
 

Esta activitat està oberta al públic general, si bé és necessària la reserva de l’activitat per a 

visites organitzades (àrea Educació per al Desenvolupament: 

sensibilitzacio@fonsvalencia.org i sensibilitzacio2@fonsvalencia.org tel. 962.272.460). 

 

L’horari de visites serà de dilluns a divendres de 10 a 13:30 i de 16 a 20 hores.  
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Paral·lelament es realitzaran activitats complementàries al mateix recinte de l’exposició: 

 

- 13 de març a les 18h “Noves masculinitats positives”, a càrrec de Joan Salfélix 

Albelda (socióleg-estudis de gènere i noves masculinitats). Dirigida a: públic en 

general. Entitat: Homens per la Igualtat. 

- 13 de març a les 19h “Presentació 2 projectes: 1. Acompanyament de víctimes de 

violència de gènere i 2.- Homens hui”, a càrrec de Mónica Pastor Ferri i Axell Mejía 

López (coordinació de projectes associació Xateba). Dirigida a: públic en general. 

Entitat: Xateba, Associació per la Igualtat i contra la Violència de Génere. 

- 22 de març a les 19h “Presentació projectes ONG Valencianistes per la Solidaritat”, a 

càrrec de Marisa Alemany (colaboradora editorial Vinatea de la ONG). Dirigida a: 

públic en general. Entitat: ONG Valencianistes per la Solidaritat. 

- 26 de març a les 18h “El tractament legal de la Igualtat i la violència masclista”, a 

càrrec de Carmen González (advocada). Dirigida a: públic en general i juristes. 

Entitat: AJUDA-Associació Juristes Dones d’Alzira. 


