
Dia internacional 

 DE LES 
DONES

Programació 
8 de Març
DEL 22 AL 5 DE MARÇ

Concurs fotogràfic «La dona en temps de 
pandèmia». 
Informa’t a la xarxa d’Instagram del Consell de 
joves de Gandia. @CONSELLGANDIA
Inscripcions fins al 28 de Febrer al correu 
c.garcia@cjg.es
Organitza: Consell dels joves de Gandia
Col·labora: Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques 
inclusives de l’ajuntament de Gandia, Centre 
Històric Comercial Gandia.

DEL 5 AL 21 DE MARÇ

Exposició DONART 2021,
exposició col·lectiva formada per dones 
artistes i escriptores.
Lloc: Sala exposicions Coll Alas.
Sala exposicions del Palau Ducal. 
Organitza: Cultura, Participació Ciutadana, 
Qualitat i Memòria Democràtica 
Col·labora: Àrea d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques inclusives
Entrada gratuïta amb aforament limitat 
segons mesures Covid-19



DEL 8 AL 14 DE MARÇ

Exposició fotogràfica Dones
AVANTderades. La lluita de les dones per 
la igualtat, el reconeixement i exercici 
efectiu dels seus drets s'ha de fer tots els 
dies. Amb Dones AVANTderades 
valencianes volem celebrar i recordar 
que les dones d'ací, han lluitat i lluiten 
en pro de la igualtat, la justícia, la pau i 
el desenvolupament, sempre dins d'un 
món masclista.
Lloc: Edifici Tossal. Planta baixa
Entrada lliure amb aforament limitat 
segons mesures Covid-19

DEL 15 AL 31 DE MARÇ

Exposició fotogràfica “Remant Juntes”, 
iniciativa del fotògraf Juan Jose Todolí 
junt amb el Club de Rem CIA Gandia, 
reflecteix la relació existent entre el 
deport i els grans beneficis en la vida de 
les dones.
Lloc: Edifici Tossal. Planta baixa
Entrada lliure amb aforament limitat 
segons mesures Covid-19

DIMECRES 3 DE MARÇ

Associació ASMISAF “Et conte la meua 
història”. Taller d’apoderament i 
coneixement de la història del 8 de 
març, per part de les usuàries d’ 
Asmisaf. Es treballa l´expressió dels 
sentiments i barreres que es troben 
diàriament. 
Hora: de 16:30 a 18:00h.
Lloc: A la seu d’ASMISAF. 
(C/ Cardenal Cisneros núm.8)

DILLUNS 8 DE MARÇ

Juntes per la Igualtat: les Figures 
morades de les siluetes de dones de 
cartó, exposades davant la façana de 
l’ajuntament de Gandia, el dia 8 de 
Març, dia de la Dona que faran visibles 
mitjançant cartells informatius, on 
apareixeran les diferents desigualtats 
que pateixen les dones: desigualtats 
de gènere, bretxa salarial, sostre de 
vidre, desigualtats a les cures, etc.
Hora: 12:00
Lloc: façana Ajuntament de Gandia
Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques inclusives 



DILLUNS 8 DE MARÇ

Teixint sororitat : Exposició d’hexà-
gons teixits per dones a les finestres 
de la façana de l’ajuntament de 
Gandia. De l’1 al 14 de març, dates 
aproximades.
Lloc: Façana Ajuntament de Gandia
Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques inclusives

DILLUNS 8 DE MARÇ

Campanya de sensibilització: Arribarà 
el dia!. Aquesta campanya consisteix 
en la difusió de frases en les quals es 
manifesta el desig perquè arribe el dia 
en el qual la igualtat d’oportunitats 
siga real. Aquesta Campanya pretén 
instal·lar-se a través de 20 mupis 
municipals. A més, aquests cartells 
aniran acompanyants d'un codi QR on 
apareixeran diverses falques de ràdio 
on expliquen cadascuna de les frases 
escollides per a la campanya 
ciutadana del 8 de març.
Organitza: Àrea d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques inclusives

DILLUNS 8 DE MARÇ

El MÓN QUE VOLEM, Campanya sensibilitza-
ció formada per un vídeo i un llibre on 
apareixen xiquets i xiquetes de diferents 
edats en el que expressen com seria el «món 
que volem». 
https://www.youtube.com/watch-
v=pur80Sy3xUk.
A més, als centres educatius es treballarà 
amb el llibre repartit a tots els col·legis de 
Gandia, arrepleguen les diferents fotografies 
i dibuixos realitzats per l’alumnat, junt amb 
els i les Coordinadores d’Igualtat i Convivèn-
cia i els textos amb els materials pedagògics 
per tal de treballar la igualtat a les aules.

DIMECRES 10 DE MARÇ 

Jornada Feminització de les cures (« 
perspectives de poder en femení»)
Professorat: Agustín Domingo, catedràtic del 
departament de filosofia moral de la UV.
Organitza: Universitat de València centre 
Gandia, Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques 
inclusives Ajuntament de Gandia
inscripció gratuïta: https://www.uv.es/uv-
gandia/ca/universitat-hivern-2021.html
( s’impartirà en línia)
Hora: de 17:00 a 20:00
Lloc: Online



DIVENDRES 12 DE MARÇ

Cicle de DONES SÀVIES II, 
Margarita Borja, ens parla d’Olympia de 
Gouges « Olympia de Gouges o la passió 
d’existir»
Organitzen CEIC Alfons el Vell i IMAB 
Gandia
Col·laboren: Àrea d'Igualtat, Diversitat i 
Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de 
Gandia, CEFIRE Gandia, 
UPV- Campus Gandia
Entrada gratuïta amb un aforament 
restringit però obert a la participació via 
telemàtica en directe a través d’un enllaç.
Lloc: Biblioteca Central Gandia, Plaça del 
Rei en Jaume I, 10
Hora: 19:30

DE MARÇ A ABRIL
“DE DONA A DONA”, REGALA VIDA AL TEU 
BARRI. COMPRA EN EL XICOTET COMERÇ.

Campanya de reactivació del comerç del barri 
de Rois de Corella,
Col·labora: Àrea de polítiques econòmiques, 
Comerç, Industria i Innovació. Àrea d’Igualtat, 
Diversitat i Polítiques inclusives,Associació 
Comerciants de Rois de Corella, Junta de 
Districte de Rois de Corella



DILLUNS 22 DE MARÇ

«Canviar les imatges per a canviar el 
món». Yolanda Domínguez. Artista 
visual, fotògrafa i activista. Desenvolu-
pa temes de consciència feminista i 
crítica social relacionats amb el gènere.
Organitzen: Àrea d´Igualtat, Diversitat 
i Polítiques Inclusives, CEFIRE Gandia.
Hora: de 17:30 a 19:30
Lloc: Online

DILLUNS 29 DE MARÇ

Taula rodona:
-SUMEM. Associació de Dones 
Empresàries Professionals i directives 
de la Safor).
Intervenció: Begoña Del Prado, Pilar 
Reina, Eva Maria Balbastre, Pilar Millet 
- ADOMAR, Associació de Dones de la 
Mar 
Intervenció: Raquel Llopis 
Organitzen: Àrea d´Igualtat, Diversitat 
i Polítiques Inclusives, CEFIRE Gandia.
Hora: de 17;30 a 19:30
Lloc: Plataforma Webex. L’enllaç 
s’enviarà a través del Cefire. 

I JORNADES 8M
Trencant estereotips

Aquestes primeres jornades 8 de març, 
pretenen transformar l’imaginari 
col·lectiu per acabar en les desigualtats 
socials mitjançant exemples reals que 
realitzen una crítica social relacionada 
en els estereotips de gènere. S’imparti-
ran de manera online a través de la 
plataforma Webex.
El professorat podrà inscriure’s a la web 
de CEFIRE, i la ciutadania en general 
podrà inscriure’s enviant correu a 
igualtatidonagandia@gmail.com

Programació conferències:

DILLUNS 15 DE MARÇ

«Les notícies, les dones i el sexisme. La 
invisible, l’anònima i la víctima». Victoria 
Maso.
Periodista i Agent d’Igualtat. Treballa 
com a formadora en igualtat, especial-
ment en l’àmbit educatiu i periodístic. 
Actualment edita i presenta l’informatiu 
del Migdia de la televisió d’À Punt.
Organitzen: Àrea d´Igualtat, Diversitat i 
Polítiques Inclusives, CEFIRE Gandia.
Hora: de 17;30 a 19:30
Lloc: Online


