
Què és ser feminista?

Per què s’utilitza el símbol lila?

Què és el 8 de març?

Jo no desitge que les dones tinguen poder sobre els 
hòmens, sinó sobre elles mateixes (Mary Wollstonecraft)

Perquè el dia de l’incendi estaven 
fabricant teixits d’eixe color, més tard 
també el van utilitzar les dones que 
reivindicaven el sufragi universal.

El 8 de març de 1911 van morir 146 dones mentre reivindicaven 
els seus drets laborals a Nova York.

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

Veient el gran èxit que es va aconseguir en 2018 durant 
aquest dia, hem de tindre’l molt present per a no fer 
“NI UN PAS ENRERE”.

Per a la major part de la història, “Anònim” era una dona 
(Virginia Woolf)

El feminisme no es basa en el fet d’odiar l’home, és lluitar 
contra l’absurda distinció entre gèneres (Robert Webb)

Si el feminisme no fóra tan potent, la gent no s’esforçaria a 
menysprear-lo (Jessica Valenti)
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“El Dia Internacional de les Dones és un bon moment per 
a reflexionar sobre els avanços aconseguits en la igualtat 
entre dones i hòmens, demanar més canvis i celebrar la 
valentia i la determinació de dones corrents que han tingut 
un paper clau en la història dels seus països i comunitats”.

ONU Dones

Enguany celebrarem la XXXIII Setmana de la Dona, amb el 
lema “Les dones canvien el món”. Una visió de la societat 
torrentina a través de les seues dones que portarà a debat 
temes que encara preocupen, des de l’apoderament i la 
reivindicació fins a la visibilitat de les dones en la societat 
de hui.

És un homenatge i un reconeixement institucional que es fa 
cada any a una dona pel seu compromís, innovació, lluita, 
esforç, treball, etc.

Dones que van ser prou valentes per a canviar el món:

DONES ATENEA

Entre elles podem trobar: Mercedes Royo, M. Carmen 
Ricart i Consuelo Vilanova (2015), Associació Cultural 
Tècniques Orientals de Torrent (en 2016, en esta 
ocasió, la guardonada va ser una associació de 
dones), Gloria Torres (2017), Cristina 
Martínez Bonafé (2018).

NI UN PAS ENRERE!

“La comissió Nou d’octubre”

Recital de poesia / Cor d’escola Gavina

Activitat coeducativa contacontes: “El cofre de la igualtat”
Activitat dirigida per a xiquetes i xiquets de 3r de Primària

Dones en vaga #8M2019 #NOSALTRES PAREM

Celebració DIA DE LA DONA
Lliurament Premi ATENEA: M. Dolores Pulido
Dinar al restaurant El Romeral. 14.30 h
(Servici d’informació d’autobús a Casa de la Dona)

Dona i empresa 13.30 h Casa de la Dona

XVII Trobada de Dones Empresàries de Torrent

9.30 h Auditori de Torrent
“La igualtat d’oportunitats a través del teatre”
Jornada coeducativa “Ressons de l’ombra”
A càrrec de Rebombori Cultural

Jornada de convivència
Marxa i casserolada per la igualtat, concentració al c/ 8 de març.
Dinar d’entrepà i monòleg en directe. Capacitat limitada. Preu 2 euros 
(Pagament en la Casa de la Dona)

18.00 h Casa de la Dona
Obra “La mare antisistema”
Obra + col·loqui. Interpretada per Pilar Rochina

Inauguració de la XXXIII Setmana de la Dona
Xarrada col·loqui sobre “Què és ser feminista”
Impartida i coordinada per (ALIA)
Presentació del premi ATENEA

Entrega de premis centres escolars de Torrent

Dissabte 2 de març - 18.30 h Casa de la Dona

Dijous 7 de març

Divendres 8 de març - Dia Internacional de la Dona

Dimarts 5 de març

Dimecres 6 de març - 12.00 h Poliesportiu Anabel Medina

Dilluns 4 de març - 18.00 h Casa de la Dona


