
IGUALTAT

Nahia Film Fest
nahia film fest és un Festival de Cine-
ma que pretén abordar la sexualitat, el 
gènere i les relacions afectives des d’una 
mirada oberta, inclusiva i plural. Es tracta 
de preguntar-nos sobre com representem 
aquestes qüestions en el mitjà audiovisual 
i reflexionar sobre com volem transfor-
mar-les. A partir de l’1 de Maig s’obri el 
període de recepció de Curtmetratges per 
a la cinquena edició nahiafilmfest2020. 

+info

IGUALTAT

Concurs #fotocon-
traculturalIVAM
L’IVAM organitza un concurs en Instagram 
amb motiu de l’exposició “Contracultura: 
resistència, utopia i provocació a València” 
que s’exhibeix fins al 17 de maig de 2020. 
La mostra proposa un recorregut under-
ground per algunes propostes contracul-
turals valencianes entre els anys seixanta 
i huitanta, entre les quals s’inclouen mani-
festacions artístiques que no solen entrar 
en els museus, com ara fanzines, còmics, 
pel·lícules o grafitis de carrer.

+info

SENSIBILITZACIÓ

Exposició virtual “Vi-
sibLES” 
L’exposició virtual «VisibLES: memòria, 
reconeiximent i visibilitat lèsbica» és un re-
corregut per les fotografies i els testimonis 
de 18 dones que formen part de la història 
de Lambda i que han estat compromeses 
de forma activa amb la lluita pels drets de 
les dones lesbianes en els últims vint anys.
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OCUPACIÓ

LABORA RESPON 
Guia mesures 
adoptades per la 
crisi del Covid-19
La teua situació laboral ha canviat? Tens 
dubtes? No saps quins tràmits has de fer? 
T’ha afectat un ERTE? LABORA - Servei Va-
lencià d’Ocupació i Formació- ha elaborat 
un dossier per a respondre totes pregun-
tes i més.
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CULTURA

Tot Explota
Vos recomanem aquesta producció tea-
tral de l’IVC – Institut Valencià de Cultu-
ra- escrita per Pepe Ruiz i dirigida per 
Carla Chillida que es va estrenar al Teatre 
Rialto en març de 2019. Una proposta 
molt intel·ligent, plena d’humor i cançons, 
absolutament oportuna en aquests temps 
en què tremola el nostre model de vida. Un 
espectacle carregat de contingut que farà 
que ens preguntem pel significat d’explo-
tació en un moment en què sembla que tot 
està a punt d’explotar.
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VOLUNTARIAT

Voluntaris 
universitaris contra 
la pandèmia
Universitaris contra la Pandèmia és un 
projecte format per voluntaris universita-
ris que ajuda de forma completament GRA-
TUÏTA a alumnes de primària i secundària, 
que s’han quedat sense classe a causa del 
Covid-19 mitjançant classes online mate-
rials de reforç i ajuda personalitzada.

+info

Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València

Troba tota la 
informació 

sobre activitats, 
convocatòries i 

recursos online. 

±18—30 anys

#5

https://www.nahiafilmfest.com/elfestival
https://vimeo.com/347277638
https://www.ivam.es/actividades/livam-convoca-un-concurs-en-instagram/
https://www.universitarioscontralapandemia.es/
https://lambdavalencia.org/exposicio-virtual-visibles-memoria-lesbica/
http://www.labora.gva.es/documents/166000883/166282939/Guia+preguntes+17-04-20+val.pdf/01f16c44-3a4b-42bb-9ac6-b4e87769179f
https://www.juventud-valencia.es
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A


INFORMACIÓ VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Guia de recursos en-
front de la violència 
masclista
La violència de gènere no és un problema 
privat, és una violació de drets humans 
que incumbeix a tota la societat, espe-
cialment als poders públics. Per això, en 
aquesta situació d’estat d’alarma, amb les 
dificultats que afig l’aïllament en les llars 
i el tancament de molts serveis, des del 
Ministeri d’Igualtat vol informar a totes les 
dones que puguen estar vivint aquestes 
situacions de violència de les accions de 
prevenció i resposta enfront de la violèn-
cia de gènere que continuen en marxa. 
Podràs trobar tota la informació sobre els 
recursos a la teua disposició, telèfons de 
contacte i una sèrie de recomanacions per 
a diferents situacions.
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OCI

#YOESCAPOENCASA
Uneix-te a aquesta xarxa social per a es-
cape rooms i escapistas i coneix a moltes 
persones de la teua edat, troba partides, 
crea grups i mai deixes de jugar.
Ací tens una selecció de escape room 
online gratis per a divertir-te durant la 
quarantena: en solitari o col·laboratius, 
amb el teu equip o en grup.
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FORMACIÓ/PARTICIPACIÓ

TRAVESSIES
Programa cultural 
d’intercanvi i 
mobilitat
Travessies, el Programa Cultural d’Inter-
canvi i Mobilitat Juvenil, és una iniciativa 
de l’Organisme Internacional de Joventut 
per a Iberoamèrica (OIJ) que promou la 
col·laboració entre agrupacions juvenils 
iberoamericanes per al desenvolupament 
de projectes culturals i comunicacionals 
amb impacte social i enfocament regional.
Un programa de formació, dirigit a agents 
culturals i agrupacions juvenils que volen 
activar la cultura local i ser protagonistes 
del canvi social des de les seues organit-
zacions, projectes i processos. De la mà 
d’organitzacions culturals de referència, es 
brinden les eines per a repensar els pro-
jectes culturals des de la innovació social i 
l’impacte local.
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Facebook: Regidoria de Joventut Ajuntament de València
Twitter: @JoventutVLC
Instagram: joventutvlc
Youtube: Joventut VLC - Ajuntament de València

Troba tota la 
informació 

sobre activitats, 
convocatòries i 

recursos online. 

±18—30 anys
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http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf
https://runwilly.com/escape-room-online-gratis
https://oij.org/travesias/
https://www.juventud-valencia.es
https://www.facebook.com/RegidoriaJoventutVLC/
https://twitter.com/aytoVLCjuventud
https://www.instagram.com/joventutvlc/
https://www.youtube.com/channel/UC6V_CfYArPlTh_36WAzcx-A



