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Horario de atención: de luns a venres 

(agás festivos) de 9:00 a 15:00 h
 

 
 

 

Este boletín recolle accións formativas e actividades en prol da igualdade ou
que teñan como protagonistas a mulleres, tanto en Ponteareas como nas vilas
próximas. Se queres enviarnos información sobre algún acto podes porte en
contacto con nós a través do enderezo electrónico
axenteigualdade@ponteareas.gal

 
Se coñeces algunha persoa ou entidade que queira recibir este boletín e outra
información de interese do CIM poden enviarnos un  correo electrónico a
axenteigualdade@ponteareas.gal para subscribirse á nosa lista de
distribución.

 
Tamén podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Instagram

 

 

 
 

Atención psicolóxica: das 09.00 ás 14:00 h 
Isabel Romero 986 644 653

 
Atención xurídica: das 09.00 ás 15.00 h, xoves

Antonia Yanes 986 640 000/01
 

Axente de igualdade: consultar horarios
647 664 297

axentedeigualdade@ponteareas.gal
 

Traballador social: consultar horarios
986 644 653

social@ponteareas.gal
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5 de setembro
O progreso e a diversidade cultural. Organiza Manaia-
Asociación galega de adoptción e acompañamento e
Afrogalegas de 17:30 a 19:30 h (rúa Sor Lucía,
Pontevedra)
 
6 ao 8 de setembro
IX Encontro O Rural Quere Xente en Xermade (Lugo)
Inscricións e info en www.oruralquerexente.org
 
7 de setembro
Arteficial. Romaría da música e cultura alternativas do
Ribeiro e Ribadavia. Actividades de balde desde as 12:30
ás 3:00 h da madrugada.
 
Do 9 ao 22 de setembro
Exposición Achegas das mulleres á sutentabilidade do
mar. Centro Cultural de Xinzo. Portela núm. 34. Horario: 
 de 11:30 a 13:00 e de 16:00 a 20:00 h de luns a venres e
sábados e domingos de 11:30 a 21:00 h
 
12 de setembro
Cosificación e hipersexualización étnico-racial. Reflexión
e ferramentas para o acompañamento desde o bo trato.
Organiza Manaia-Asociación galega de adoptción e
acompañamento e Afrogalegas. Oficina 7. Areal, 138. Vigo
 
14 de setembro
Festival Son da Industria no parque García Picher
(Toys'R'Us) Vigo a partir das 21:00 h
 
 
 



 

 
 
15 de setembro
Concerto do Cantos na Maré: Enredadas (Martirio, Uxia,
Carmen Paris e Ugia Pedreira) as 20:30 h no Pazo da
Cultura de Pontevedra
 
19 de setembro
II  Xornadas «A autoorganización como resposta á
violencia de xénero»
Organiza a Asociación de Mulleres Veciñais contra os
Malos Tratos de Vigo no Edificio Municipal do Areal (rúa
Oporto núm. 1, Vigo)
 
26 de setembro
Bibliolab Feminista. Presentación do libro No camiño do
vento de Sesé Mateo. Interveñen: Joshua alonso Mateo;
Mirian Ferradans e Monse Vilar. De 18.00 a 20.00 h no
Museo Marco de Vigo.
 
27 e 28 de setembro
VIII Edición do Festival das Brétemas: Atravessadas 
Obradoiros, accións poéticas, relatorios, proxeccións e
concertos. Consultar programación nas redes sociais do
Festival das Brétemas (Facebook e Instagram)
 
 
 

 
 



 

 

 
Avisos
 
Constitución da Rede Educativa de Apoio LGBT de Galicia
para docentes que estean a traballar en iniciativas de
apoio LGBT no seu centro ou que desexen facelo o curso
que está a piques de comezar, en primaria ou secundaria.
Para máis información e contacto está dispoñible o perfil
en Facebook  Rede Educativa Apoio LGBT Galicia
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Formación
 
V Encontro Ser EducAção do 6 ao 8 de setembro
en Soajo, Viana do Castelo. 
O tema destas xornadas é o movemento.
Info: https://sereducacao.movingcause.org/
 
7ª edición do Proxecto TEMPO de Radio ECCA Vigo
Os coidados do coidador (80 h)
Relacións de parella desde a igualdade (30 h)
Taller de autoestima e potenciación de habilidades
persoais
Data de inicio: 09/09/2019
Inscricións no 986 227 315 no na oficina da rúa
Velázquez Moreno núm. 9, 1º andar
 
 

Lugopedagoxía para a intervención en espazos públicos.
Organiza: InteRed Galicia ONGD o 20 e o 21 de setembro
no local da praza do Matadoiro núm. 7 (Santiago de
Compostela)
 
Bacharelato en liña. Graduado en Educación Secundaria
para Adultos. Celga (Lingua Galega) 
Organiza Radio ECCA. Inscricións e info en rúa Velázquez
Moreno núm. 9, 1º andar. Teléfono 986 22 73 15
 
Posgrao: Especialización en axente e promotor/a de
igualdade
Universidad de Alcalá. Ensino en liña. 30 créditos ECTS
Contacto: unidad.igualdad@uah.es ou
918854058/918854078
 
 
 
 



 

 
Título propio:  Especialista en prevención y
sensibilización de las violencias sexuales y de género
desde un enfoque multidisciplinar. Modalidade
Semipresencial.
Universidad Rey Juan Carlos. Prazo de matrícula do 13 ao
18 de setembro. Contacto: observatorio.igualdad@urjc.es
 
 
Programa Conectadas da Deputación de Pontevedra

Risoterapia. ADAPTA-Asoc. Disc. do Condado-
Paradanta
Ximnasia de Mantemento-Asoc. de Amiores de
Ponteareas
Pintura-Asoc. Cultural San Mateo
Pilates-Asoc. San Salvador. Comeza o 3/09/2019
Conservación de alimentos, conservas artesanais-Asoc.
Cultural Irmáns Barcia
Iniciación ao Patchwork-Asoc. de Veciños San Esteban
de Cumiar (comeza o 02/09/2019)
Conservación de alimentos, conservas artesanais-Asoc.
Cultural San Nicolás de Prado (comeza o 06/09/2019)
Coidar Coidándonos-Asoc de Veciños A Comunidade de
Pias
Ioga-Asoc. Cultural Centro Cultural de Cillarga
Pintura-Asoc. Casa Cultural de Bugarín
Iniciación á costura-Centro Cultural de Xinzo
Artesanía en coiro-Asoc. Mulleres do Rural Mulleres do
Tea de Ponteareas
Teatro-Asoc. do Centro Cultural de Fozara

 
Pódese consultar o resto de programación do programa
nos concellos do Condado-Paradanta na páxina web da
Deputación de Pontevedra.
 
 

 



 

 

2ª Edición: Aplicación de la perspectiva de género en el
ámbito sociosanitario .20 h Modalidade en liña e
formación certificada. Aberta preinscrición.
Organiza: Fundación Mujeres Progresistas.
 
Gestión de la igualdad: proyectos sociales con perspectiva
de género. 20 h Modalidade en liña e formación
certificada. Organiza: Fundación Mujeres Progresistas. 
 
Curso COTSG: Bullying ou acoso escolar, unha perspectiva
de intervención dende o Traballo Social. Inscricións ata o
16 de setembro.
 
Curso presencial: Voluntariado para a prevención,
detección, apoio e acompañamento ás vítimas de
violencia de xénero. Datas previstas do 30/09 ao 04/10,
en horario de tarde, no Centro Coordinador de
Información e Documentación Xuvenil de Santiago.  Info
e inscricións voluntariadogalego.org
 
 
Curso Básico de Xestión e Facilitación de Grupos 2019-
2020
Toda a información en: https://rexenerando.com/cursos/
Inscricións en: https://forms.gle/4sERdr7oVwMD5yGUA
Data límite de incricións: 1 de outubro do 2019.
 
 
Convocatoria aberta da Universidad de los Andes para o
Curso en liña sobre Sexualidade e xénero. Gratuito con
opción de certificado na plataforma Coursera.
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
Obradoiro vivencial de Biodanza. 19 de setembro de
18:00 a 20:00 h. Unha proposta para conectar co noso
propio poder e coa vitalidade precisa para emprender
procesos de crecemento persoal cara a autonomía e
 o benestar. Apto para mulleres de calquera idade e
condición física sin limitacións importantes de
movemento. Non é necesario experiencia ou práctica 
deportiva previa. Organiza CIM de Ponteareas. 
Inscricións no 986 644 653 ou no correo-e
axentedeigualdade@ponteareas.gal
 
 
Diplomado Transformación positiva de conlitos a través
do xogo e a arte
Novembro 2019-maio 2020 (160 h presenciais e de
traballo na casa) Fins de semana intensivos, lugar por
determinar en Santiago de Compostela
Información: otraescuela.org
 
 
Cursos semipresenciais: Muller avanza. Violencia de
xénero.
Estratexias apra erradicar a violencia de xénero
Relacións de parella desde a igualdade
Coa igualdade se avanza
Taller de habilidades sociais persoais e de autoestima
DiferénciaTe
Organiza Ecca Galicia. Información no 986 227 315
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