
TOTES i MOLTES
DONES DE TORRENT: 

SETMANA DE LA DONA
Valentes, intel·ligents, sàvies i amb èxit... Treballant i lluitant juntes per la igualtatValentes, intel·ligents, sàvies i amb èxit... Treballant i lluitant juntes per la igualtat

XXXIII

març
Día internacional
de les dones Del 2 al 10 de març de 2018

HI COL·LABOREN:

QUÈ ÉS EL 8 DE MARÇ? 

El 25 de març de 191 1 van morir 146 dones que reivindicaven el seus drets
laborals a Nova York.

Des de llavors, el 8 de març, totes les dones del món reivindiquen la igualtat 
real entre dones i  hòmens i celebren els èxits aconseguits.

PER QUÈ S´UTILITZA EL SÍMBOL LILA? 

Perquè el dia de l´incendi estaven fabricant 
teixits d´eixe color. És poc precís històricament,
però molt simbòlic.
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Organitza:

Més informació en www.torrent.es

Gremi de 
forners de
Torrent i
Picanya



Activitats
Divendres 2 DE MARÇ
17.30 h/ Acte d’inauguració. Sala d’actes Casa de la Dona

· Presentació Premi Dona Atenea 2018: Cristina Martínez Bonafe, campiona de ciclisme en pista.

· Presentació campanya “Festes de Torrent: un espai d´igualtat i respecte envers les dones. Sempre!” 

· Exposició: “Com viure en igualtat”. Treballs escolars. 

· Exposició: “Per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes”. Taller de fotografia, manualitats i dibuix.

DISSABTE 3 DE MARÇ   Vesprada d´escriptores i poetesses
18 h/ Organitza Comissió Huit de Març de Torrent. Casa de la Dona 

DILLUNS 5 DE MARÇ   Jornada de convivencia. 
11.30 h/ Complex esportiu Anabel Medina - Vil·la Carme. Places limitades. Preu: 2 euros. 

· Marxa i casserolada per la igualtat, concentració c/Azorín - c/ Germaníes

· Jocs de sempre i d'ara, dinar d´entrepà i música en directe.

DIMARTS 6 DE MARÇ   Dona i empresa. Dona i salut. 
13.30 h/ XVI Trobada de Dones Empresàries de Torrent. Casa de la Dona

17 h/ Presentaciò de la guia laboral Dones de ferro. Casa de la Dona

18 h/ Xarrada “Càncer ginecològic” a càrrec de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Casa de la Dona. 

DIMECRES 7 DE MARÇ  Tallers d'igualtat: no als estereotips per raons de sexe
10 h/ Creatives en atur, obra de teatre per a públic escolar. Sala d’actes de l’Ajuntament

10 h/ “Tots i totes som iguals”. Taller adaptat per a persones amb diversitat funcional cognitiva. 
Casa de la Dona 

17 h/ Presentació de l'estudi “Diferències de gènere en coneixements i actituds davant la diversitat 
sexual a Torrent” a càrrec de la psicòloga Consuelo Claramunt Busó. Casa de la Dona

DIJOUS 8 DE MARÇ  Dia Internacional de la Dona.
10 h/ Lliurament de premis als col·legis participants en les activitats d'igualtat. Casa de la Dona

12 h/ Ple especial de dones. Sala de plens de l'Ajuntament de Torrent

14.30 h/ Lliurament del Premi Dona Atenea 2018. Restaurant Los Abetos

18 h/ Dones en vaga #8M 2018: “Nosaltres movem el  món, ara parem”. Palau de Justícia de València

DIVENDRES 9 DE MARÇ  Vesprada de magues
19 h/ A càrrec de Patricia Ferrero (maga i il·lusionista).  Sala d'actes de l'Ajuntament 

DIssabte 10 DE MARÇ  Fira per la igualtat d'oportunitats entre dones i homens
11.30 h/ Plaça de la Unió Musical

· Masterclass de Zumba. Acte benèfic a favor de La casa les flors per a xiquetes violentades 
  sexualment. 

· Zona de jocs coeducatius i fira d'associacions de dones. 
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QUANTES DONES CONEIXES QUE DEDIQUEN EL SEU TEMPS LLIURE
A LA CASA? MOLTES. 
Les dones hi dediquen una mitjana de 4 hores i mitja del seu temps, mentre 
que els hòmens hi dediquen 2 hores i mitja. 

QUANTES DONES HI SOL·LICITEN PERMISOS SENSE SOU O 
SIMPLEMENTABANDONEN ELS SEUS LLOCS DE TREBALL PER A CUIDAR 
ELS FILLS I FILLES? MOLTES. 
El 97,3 % de les reduccions de jornades laborals són sol·licitades per dones. 

PER QUÈ LES DONES TENEN LES PENSIONS MÉS BAIXES? 
Moltes dones viudes han treballat cuidant la casa i els familiars
de forma gratuïta sense cotitzar. La desigual distribució del 
treball domèstic és una de les claus desigualtats entre dones i 
hòmens.  

NETEJAR, CUIDAR, CUINAR… SÓN TASQUES QUE 
MAJORITÀRIAMENT RECAUEN EN LES DONES PEL SIMPLE 
FET DE SER DONES. 
Un treball de moltes hores, no remunerat i no reconegut socialment, 
que és fonamental per al  funcionament de tot el sistema productiu. 
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QUÈ SERIA D’ESTA CIUTAT SENSE LA MEITAT 
DELS SEUS HABITANTS?

ENCARA QUEDA MOLT DE CAMÍ PER RECÓRRER 

JUNTES I JUNTS. 

,

,

,


