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DIA DE LA DONA, PARTICIPES EN EXPERIMENT DE COMUNICACIÓ COL·LABORATIVA DE LES 
PERSONES ASSOCIADES A ACICOM ? 

Benvolguda  sòcia / benvolgut soci: 
Com tots els anys, ACICOM s’adhereix a les activitats i 
manifestacions del 8 de març.  
T’invitem a participar en una acció innovadora, col·laborativa i 
associativa. Enguany fem possible un experiment comunicatiu 
gràcies a la incorporació de dos estudiants de pràctiques del 
Màster Universitari de Nou Periodisme, Comunicació Política i 
Societat del Coneixement:  Violeta Peraita Jardón i  i Lucas 
Calabria Leal.  

Estem elaborant un article col·lectiu sobre el Dia de la Dona 
Volem implicar-te en el seu contingut 

Farem una peça escrita per al web i també un podcast amb 
totes les propostes i activitats que ens apleguen de totes i 
cadascuna de les persones que participen. 

Fes-nos aplegar les activitats programades en les quals participes a títol individual o de 
qualsevol entitat o associació. Si en vegada d’una activitat, vols fer-nos aplegar una reflexió o 
opinió sobre el Dia d ela Dona, també serveix. Tota participació és bona! 

Et suggerim algues preguntes generadores de possibles respostes, com orientació: 
-Què suposa per a tu el dia de la Dona? 
-Què vas a fer d’especial per celebrar-ho? 
-Quin tipus d’activisme o accions faràs per la igualtat en un dia com aquest? 
-Quins creus que són les accions més urgents en matèria de gènere? 
-Quines pràctiques mediàtiques i divulgatives creus que són necessàries per a pal·liar la 
desigualtat de gènere? 

Com podem participar? 
El procediment és molt fàcil:  
1.-Aportacions escrites  per a formar part de l’article (algun paràgraf). Fes-nos-les aplegar al 
correu acicom@acicom.org 
2.-Aportacions al podcast (una breu gravació) utilitzant notes de veu del whatsapp, al número 
d’ACICOM 665 585 389 
Per exemple pots contestar les preguntes formulades per escrit i alguna d’elles (les que 
estimes ) la graves en l’àudio  
 
Anima’t i no ho deixes per a demà. Necessitem tindre la teua aportació, abans del divendres 
dia 6 a les 11h del matí. 
 
Gràcies per participar 
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