
Dia Internacional  
de la Dona 2016
8 de març 

#donesenlaciència

Dones que 
transformen 
el món, dones  
en la ciència

Regidoria d’Acció Cultural. Xarxa de Biblioteques:
Centres d’interés a les biblioteques municipals amb guia de 
lectura sobre el 8 de març, Dia Internacional de la Dona.  
Múltiples activitats en tota la xarxa de biblioteques. Consulteu en: 
www.facebook.com/Bibliotecas-Públicas-Municipales-de-Valencia
Ressenyem algunes de les activitats:

Biblioteca Churat i Saurí (barri de la Torre)
Conferència sobre “El rol de la dona cuidadora”.
Data: 7 de març, a les 17.00 h. 

Biblioteca Joan de Timoneda
Inauguració de l’exposició col·lectiva “Dones fotògrafes  
de València”. Data: 8 de març, a les 19.30 h.  
Exposició fins al 28 de març.

Biblioteca Clara Santiró i Font
Inauguració de la mostra fotogràfica “Mirades de dona”. 
Data: 1 de març, a les 20.00 h. Exposició de l’1 al 15 de març.

Biblioteca Joaquim Martí i Gadea
Recital de poesia “Dona i poesia”.  
Recitaran les dones de la Universitat Popular  
dels centres de Na Jordana i de Quatre Carreres.
Data: 9 de març, a les 17.30 h.

Biblioteca Maria Beneyto
Reunió del Club de Lectura Ecoverde per a comentar el llibre 
Ecología y género, diálogo interdisciplinar, d’Alicia H. Puelo.
Data: 6 d’abril, a les 19.00 h. 

Biblioteca Almela i Vives 
Col·loqui obert “Les dones en la ciència”. Dirigeix el col·loqui 
el Club de lectura científica de Campanar. Convidada 
especial: Pascuala García-Martínez, investigadora i membre 
del Grup Especialitzat en Dones en Física de la Reial Societat 
Espanyola de Física.  
Data: 7 de març, a les 18.00 h.
Organitza: AAVV Campanar, Connecta CPC i Xarxa  
de Biblioteques Municipals de València.

Activitats Universitat Popular de València
Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la 
Universitat Popular de València oferix un extens programa 
d’activitats als seus centres: xarrades, col·loquis, cinefòrum, 
recorreguts urbans, tallers, representacions teatrals, 
exposicions, concursos, etc. El programa complet es pot 
consultar en: www.universitatpopular.com 
www.facebook.com/universitatpopularvalencia

Regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement
Obra de teatre Passos lleugers, de Dacia Maraini, amb debat 
posterior. Companyia de Teatre Crit.
Data: 11 de març, a les 20.30 h.
Lloc: Las Naves. C/ Joan Verdeguer, 16.

Coordina:  
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
 
Ajuntament de València 
www.valencia.es/donesiigualtat

Participen:  
Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals
Regidoria d’Acció Cultural 
Regidoria de Cultura Festiva
Regidoria de Joventut
Regidoria d’Educació
Regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement
Regidoria d’Infraestructures de Transport Públic i Espai Públic
Regidoria de Parcs i Jardins
Regidoria d’Esports. FEM
Palau de la Música
Universitat Popular de Vàlencia
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de l’R+D (RUVID)
Associació per a la Coeducació 
Associació Nosotras Deportistas

C/ Amadeu de Savoia, 11  
46010 València
T: 962 082 639 - 962 082 627
E: pmujer@valencia.es

C/ Governador Vell, 14  
46003 València
T: 962 087 475
E: cmio@valencia.es D
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https://www.facebook.com/Bibliotecas-P%C3%BAblicas-Municipales-de-Valencia-181310528586037/
http://www.facebook.com/universitatpopularvalencia
http://www.valencia.es/mujereseigualdad


Curs de xarxes socials en Internet dirigit a dones i associacions  
de dones. Organitzat per les regidories d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives i la d’Innovació, Valencia Ya.
Data: del 29 de febrer al 4 de març. 
Lloc: Biblioteca Azorín. C/ Assagador de les Monges, s/n.
Inscripcions: Centre Municipal de la Dona.  
Tel. 962 087 475 – 962 087 476 / cmio@valencia.es 

Exposició “Científiques invisibles”
Reconeixement a dones científiques al llarg de la història. 
Organitzat per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives  
i la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de l’R+D.
Data: de l’1 al 27 de març.
Lloc: Galeria del Tossal. Plaça del Tossal, de 9.30 a 14.00 h  
(dimarts a dissabte), de 9.30 a 15.00 h (diumenges i festius).

Trobada Editatón Dia de la Dona 2016 
Una viquimarató o editatón marató d’edició és una activitat 
en què diverses persones es reunixen amb l’objectiu de crear 
contingut nou en Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. Esta proposta 
busca fer visible l’absència de contingut relacionat amb dones i 
art, tecnologia i ciència, i compartir la necessitat de canviar-ho. 
Organitzat dins de la iniciativa internacional Art and Feminism. 
L’acte està organitzat per Wikimedia España, en col·laboració 
amb Amical Wikimedia i amb les regidories d’Igualtat  
i Polítiques Inclusives i la d’Acció Cultural.
Data: 5 de març, de 9.30 a 13.30 h.
Lloc: Biblioteca Carmelina Sánchez Cutillas.  
C/ Poeta Serrano Clavero, 40.
Inscripcions: Porta el teu ordinador amb tu.  
Participació amb inscripció prèvia.
Viquipèdia: www.goo.gl/GGCgxZ Wikipedia: www.goo.gl/ciRgrq 

Exposició “Trencant barreres. Dones i ciències”
Organitzat per les regidories d’Igualtat i Polítiques Inclusives  
i la de Patrimoni i Recursos Culturals i la Universitat de València. 
Vicerectorat de Cultura i Igualtat.
Data: del 8 de març al 17 d’abril.
Lloc: Museu Municipal de Ciències Naturals (Jardins de Vivers).

XV Certamen de Narrativa Breu: 
“Dones que transformen el món, dones en la ciència” 
Organitzat per la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Data: del 8 de març fins al 9 de maig.
Bases en: www.valencia.es/donesiigualtat

Taller “Les dones i els arbres” 
Xarrada i itinerari pels Jardins del Real (Vivers) per a conéixer  
la importància de les dones en la relació amb els arbres  
i l’ecologia. Visita a l’exposició al voltant de la recuperació d’abelles. 
Organitzat per les regidories de Parcs i Jardins  
i d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Dates: 9 i 10 de març, de 9.00 a 13.00 h. 
Lloc: Observatori Municipal de l’Arbre - Jardins del Real, Vivers.
Inscripcions: Centre Municipal de la Dona.  
Tel. 962 087 475 / 962 087 476. cmio@valencia.es 

Diàleg Dones i Ciència
L’objectiu d’aquest diàleg obert amb científiques valencianes és 
conéixer, amb testimonis en primera persona, les línies de treball 
d’excel·lència en ciència i tecnologia liderades per dones a les 
universitats públiques de la ciutat de València.   
Amb la participació de: 

Dolors Corella Piquer, catedràtica de Medicina Preventiva  
i Salut Pública de la Universitat de València, investigadora del 
CIBERobn i delegada del rector per al Campus Saludable.

Eva Álvarez Isidro, arquitecta i professora col·laboradora del 
Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat 
Politècnica de València; membre de la xarxa GDUS (Gender, 
Diversity and Urban Sustainability).

Lucía Hipólito Cubedo, professora del Departament de 
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Universitat de 
València. Investigadora en l’àmbit de la neurociència.

Ana Cidad Álvarez, enginyera en Telecomunicacions. Gestora 
de R+D al Centre d’Investigació en Mètodes de Producció de 
Programari de la Universitat Politècnica de València.

Data: 9 de març, de 18.00 a 20.00 h.
Lloc: Biblioteca Las Naves. C/ Joan Verdeguer, 16.

Tallers a les pedanies sobre l’ús i abús de la imatge  
de les dones en els mitjans de comunicació 
Impartits per agents d’igualtat de la Conselleria d’Igualtat  
i Politiques Inclusives. 
Data: durant el mes de març. 
 
Videofòrum a les pedanies al voltat de la igualtat de génere
Impartit per l’Associació per a la Coeducació.
Data: durant els mesos de març a juny.

Investidura del títol de doctora honoris causa per la Universitat 
de València a Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós (filòsofa, 
teòrica feminista). 
Data: 8 de març a les 12.00 h. 
Lloc: paranimf de la Universitat de València.  
C/ de la Universitat, 2.

Regidoria d’Esports. Fundació Esportiva Municipal 
Carrera 10KFem - Dia de la Dona... Esportista! Per a 2.000 
dones majors de 14 anys. Associació Nosotras Deportistas.
Data: 6 de març, a les 9.00 h. 
Lloc: passeig de l’Albereda.
Inscripcions: www.carrera10kfem.com/inscripcion

Regidoria de Cultura Festiva
Mascletà a càrrec de la pirotècnica Reyes Martí,  
en commemoració del Dia Internacional de la Dona. 
Data: 8 de març, a les 14.00 h. 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament. 

Dones de la Festa 
Reconeixement a les dones que treballen en els diversos  
àmbits del món de les falles.
Data: 8 de març, a les 14.30 h.
Lloc: Saló de Cristall. Ajuntament de València.

Regidoria de Joventut
Cursos i tallers en centres municipals de Joventut:
Diferents cursos i tallers al voltant del tema als centres 
municipals de Joventut i a la Regidoria de Joventut.

Xarrada coloqui “El costat femení de la història”
Data: 8 de març, de 17.00 a 20.00 h.
Lloc: Centre Municipal de Joventut Benimaclet.  
C/ Arquitecte Arnau, 63.
Inscripcions: www.juventud-valencia.es

Palau de la Música
Orquestra de València. Concert amb motiu del 8 de març
Beatriz Fernández, directora.
Data: 8 de març a les 20.00 h.
Lloc: Palau de la Música.
Entrada gratuïta (capacitat limitada). Entrades disponibles a les 
taquilles del Palau de la Música, una hora abans del concert.

Regidoria d’Infraestructures de Transport Públic 
Instal·lació de semàfors igualitaris per a passos de vianants. 
Al voltant del 8 de març s’instal·laran 20 semàfors amb figura 
femenina en 20 passos de vianants de la ciutat, com una 
iniciativa més de suport a la igualtat i la incorporació de la 
perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’acció municipal. 

Regidoria d’Educació
Estudi i valoració als col·legis municipals del projecte El pati 
escolar inclusiu. Projecte enfocat a l’estudi del pati escolar, com 
a espai de socialització i aprenentatge des de la perspectiva de 
gènere i el seu ús fora de les activitats lectives.  
S’inicia al mes de març.

Activitats per al programa  
Dia Internacional de la Dona  
8 de març 2016
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