
Programació: 8 de març Dia Internacional de les Dones
Dijous, 22 de de febrer

On: Ciutat administrativa 9 d'octubre. Carrer del Racó d'Ademús, 9, 46018 València, Valencia, Espanya

On: Ciutat administrativa 9 d'octubre. Carrer del Racó d'Ademús, 9, 46018 València, Valencia, Espanya 

16:30 – 18:30 Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial i contra la Feminització de la Pobresa

19:00 – 20:00 Presentación de "La vida soñada de Emma", de Teresa Guirado

On: Ciutat administrativa 9 d'octubre, Carrer del Racó d'Ademús, 9, 46018 València, Valencia, Espanya 
Calendari: 8 de Març, Dia Internacional de les Dones
Creat per: Biblioteca de la Dona

16:30 – 18:30 Consell Valencià de les Dones

Descripció: Reunió de treball de “La Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial i contra la Feminització de la 
Pobresa”, que tindrà lloc el proper dia 22 de febrer de 2018, a les 16:30 hores, en la Sala de l'Edifici B de la 
Ciutat Administrativa 9 d'octubre.

Descripció: ‘La vida soñada de Emma’, el relat valent que anima les dones a canviar les seues vides. L’autora, 
Teresa Guirado, fou bestseller en Amazon amb la seua primera novel·la ‘Jodidamente especial’. Ara torna amb 
una con una novel·la molt femenina en què la protagonista haurà d’enfrontar-se amb una decisió vital i real: 
renunciar a la seua vida confortable o viure-la amb totes les conseqüències." Font: Antena 3 TV. 

Dimarts, 27 de de febrer

On: Casita Amarilla. Carrer Antonio Maura, 13 46100 Burjassot, València 39.499715, -0.402904
13:00 Proyecto GiraMujeres: Cierre de programa y entrega de diplomas

Descripció: 27 de febrer de 2018 sobre les 13 h. en la Casita Amarilla. Tancament programa i lliurament de 
diplomes projecte GiraMujeres.

Coca-Cola European Partners està duent a terme un projecte nomenat GiraMujeres d’empoderament personal 
i professional dirigit a dones per a facilitar-los ferramentes per a desenvolupar-se professionalment en 
col·laboració, en el cas de la Comunitat Valenciana, amb Dona Activa i l’Asociación Alanna. La primera és qui du 
a terme els tallers i la segona, porta el projecte a les dones que formen part de l’Associació.

Amb ocasió del segon taller que es realitzarà a València, el 26 i 27 de febrer, per al del 27 de febrer sobre les 13 
hores, una vegada finalitzat el taller, es tancarà el programa amb el lliurament de diplomes del projecte.

Dimecres, 28 de de febrer

On: Biblioteca de la Dona. Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
18:00 – 20:00 Reunión de trabajo del grupo Alumbradoras

Descripció: Dones fent història[es] El col·lectiu d’arte audiovisual Puerta 33 fa una crida a col·laboradores que 
vulguen participar en l’experiència de crear una instal·lació pública interactiva al voltant de narratives de la 
identitat i de cara al proper 8 de març (dia de la dona). L’activitat inclou les fases de: investigació, creació del 
concepte teòric/visual i posteriorment, la seua posada en marxa en espais públics. Si l’experiència és bona, 
aquest grup podrà servir de plataforma per a la gestació de projectes futurs. Amb la coordinació de Ruth Liliana 
Levin i la supervisió del Col·lectiu d’art audiovisual Puerta 33 i estorylab. Primera reunió: dimecres 22 de 
novembre a les 18.30h en la Biblioteca de la Dona, Carrer de Nàquera, 9, 46003 València. Tancada ja la 
inscripció, el grup es constitueix amb el nom de Alumbradoras, el projecte del qual per a la setmana del 8 de 
març es nomena SE VE / NO SE VE

………………………………………..

Sobre Puerta 33. Som un col·lectiu d’art audiovisual, interdisciplinari i independent, lligat per la passió de contar 
històries. Ens interessa explorar com dialoguen els relats personals amb l’entorn i com redefineixen, 
permanentement, la construcció d’identitats.
Més informació: http://puerta33.com/



Dijous, 1 de de març

On: Facultat de Psicologia (UV). Av. de Blasco Ibáñez, 21, 46010 València, Valencia, Espanya 
Descripció: 1 de març de 2018 a las 9:30h Jornada “La intervenció amb maltractadors com a estratègia de 
prevenció de la Violència de Gènere", en el Saló de Graus de la Facultat de Psicologia. Jornades d’Intervención 
en Violència de Gènere “La intervenció amb maltractadors com a estratègia de prevenció de la Violència de 
Gènere” que la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, el 
Servei d’Informació i Dinamització de l’Estudiant de la Universitat de València, la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de València i la nostra entitat organitzen amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Es duran a 
terme el dia 1 de març al Saló de Graus de la Facultat de Psicologia (Avinguda Blasco Ibáñez, 21, 46010, 
València) amb horari:
9:00 a 9:30. Obertura de portes.
9:30 a 10:00. Acte d’Inauguració de les jornades.
10:00 a 12:00. "La importància d’intervindre amb el maltractador".
12:30 a 14:30. "Coordinant els recursos: la detecció del maltractador en serveis especialitzats".
16:30 a 18:30. "Violència de Gènero en l’adolescència".

On: Carrer de Guillem de Castro, 100, 46003 València, Valencia, Espanya
18:30 – 20:00 Presentació de l'Espai d'Associacions de Dones

Descripció: 1. D'ON VENIM?. Veurem un video i comentarem alguns textos relacionats amb la lluita per l'espai 
d'associacions de dones.
2. PRESENTACIÓ DE LES ASSOCIACIONS DE L'ESPAI DE DONES. Les associacions farem algunes 
intervencions i explicarem qui som i què fem en aquest espai.
3. INTERVENCIÓ de la Directora General de l'Institut de les Dones Maria Such Palomares.
4. TANCAMENT DE L'ACTE: Vídeo 8 de març es Maria Such Palomares. 4. TANCAMENT DE L'ACTE: Vídeo 8 
de març.

On: Biblioteca de la Dona, Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
19:00 – 20:00 Presentació de "Esta poesía tiene muxa tela" - Alicia Bisier

Descripció: Presentació de llibres, instal·lació interactiva i espectacle performatiu, un homenatge de l’artista 
multidisciplinària Alicia Bisier a totes les dones.

ESTA POESIA TIENE MUXA TELA.
Part de l’escenografia del proper espectacle Cachitos de una Butoista, que es podrà veure el proper mes de 
maig al teatre Círculo de València, i part dels Haikus en suport d’escorça d’arbre es combinen amb altres 
diferents peces albergant escrits i sentirs d’esta artista eclèctica i subversiva. Celebrant el seu cinquanta 
anniversari i resorgint de les cendres dedica a la mediterrània part del seu treball. Reciclant sens dubte alguna 
ofereix els seus textos entreteixits amb ganes de continuar generant i regenerant pel gènere. El dia 1 de març és 
la inauguració on l’escriptora i dramaturga us dedicarà els seus llibres autoeditats i el 28 de març presentarà la 
darrera obra escrita: Memorias de una Butoista occidental, en clau interactiva amb el públic. Durant tot el mes es 
podrà veure cada vesprada part dels vídeos performàtics en bucle, en l’horari de la biblioteca. T’esperem.

https://cha-li-danza-teatro.blogspot.com/
http://www.obrapropia.com/Obras/1229/ANTOLOGIA-POETIKA-EROTICA-DE-CHA-LI
http://www.obrapropia.com/Obras/1574/MEMORIAS-DE-OTRA-DIMENSION

09:30 – 10:30 “La intervención con maltratadores como estrategia de prevención de la Violen-
cia de Género"



Dimarts, 6 de de març

On: Centre de Congressos D'Elx. Carrer del Filet de Fora, 1, 03203 Elx, Alacant, Espanya
Descripció: Acte institucional conmemoratiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, durant el qual es 
procedirà al lliurament dels Premis Isabel Ferrer de la Generalitat, XXa edició, de l'any 2018.

18:30 – 19:30 Acte institucional 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb lliurament dels 
Premis Isabel Ferrer de la Generalitat, XX edició

On: Biblioteca de la Dona. Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
Descripció: Presentació del llibre col·lectiu fet per dones sobre dones.
Presenten el llibre algunes de les seues autores: Alicia Muñoz Alabau, Luisa Berbel, Susi Bonilla, Susana 
Gisbert...

Nota editorial: "Aquest és un llibre dedicat a les dones. Però també és una obra coral en la qual intervenen com 
autores trenta dones vinculades a València per residència i afecció, hagen nascut o no ací, però que senten 
aquesta terra com seua. En aquest format tan original, trenta dones escriuen en femení desplegant relats sobre 
trenta dones que a València visqueren històries fascinants per diversos motius. Especialment emocionant és 
que la generositat d’estes trenta mans hagen renunciat als drets econòmics que legítimament els 
correspondrien en l’obra per tal de cedir-los a  les causes solidàries que promovem, per la qual cosa el nostre 
agraïment cap a elles s’escriu amb majúscules.
El resultat final és un digne homenatge a dones que trencaren esquemes, que obriren camins, que incitaren 
debats socials i, a la fi, que canviaren normes canviant les seues pròpies vides. En aquests trenta relats 
s’amaguen històries apassionants, tristas o que ens moen a la reflexió. Cap d’elles ens deixarà indiferents ja que 
són fotografies dinàmiques de moments desbordats de matissos.
Ordenades cronològicament en funció de l’antiguitat de les dones que els protagonitzen, es van succeint 
reines, escriptores, artistes, religioses, prostitutes, amants i fins alguna dona que coquetejà en la seua locura 
amb el verí assassí. Benvingudes a aquest caleidoscopi de les moltes llums femenines que han il·luminat el 
nostre entorn vital."

19:00 – 20:00 Presentació del llibre Treinta mujeres fascinantes de la historia de Valencia

Dilluns, 5 – Divendres, 9 de març

On: Ca Revolta. Carrer de Santa Teresa, 10, 46001 València, Valencia, Espanya
Descripció: SE VE / NO SE VE
UNA INSTAL·LACIÓ D’ALUMBRADORAS
Reflexions sobre de la [in]visibilitat

"No vemos jamás las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos". Anaïs Nin.

Inauguració: 5 de març, a les 20:00h.

El novembre de 2017, el col·lectiu d’art audiovisual Puerta 33 va fer una crida a col·laboradores que desitjaren 
participar en l’experiència de crear una instal·lació pública interactiva al voltant de narratives de la dona i de cara 
al proper 8 de març. L’actividad, que es realitza semanalment en la Biblioteca de la Dona, va donar com a 
resultat la creació del grup “Alumbradoras” en què participen 9 dones de diverses formacions
i afiliacions. Juntes hem creat el projecte SE VE / NO SE VE, una instal·lació interactiva al voltant als conceptes 
de visibilitat i invisibilitat femenina i les seues implicacions socioculturals.
L’aspecte clau sobre el qual se sustenta i s’enfoca aquest projecte és la proposta d’un espai de reflexió 
participativa, un espai que desitgem constituir dins del fòrum de la conversació pública. Diem fòrum, donat el 
caràcter informal d’aquesta activitat que pretén donar visibilitat a aspectes del relat personal de les dones que 
passen a sovint inadvertits en les narratives hegemòniques. 

SE VE / NO SE VE - Una instal·lació d’Alumbradoras



Dimecres, 7 de de març

On: IVASPE. Carretera de Valencia-Cheste, s/n, 46380 Cheste, Valencia, Espanya
Descripció: JORNADA POLICIA I IGUALTAT: UNA MIRADA DE GÈNERE
DATA: 7 DE MARÇ DE 2018 
SALÓ D’ACTES JAUME I DE L’IVASPE 
9.30 H Presentació: Sra. Maria Such Palomares, Directora General de l’Institut Valencià de les Dones i per la 
Igualtat de Gènere i D. José María Ángel Batalla, Director de l’Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les 
emergències
10.00 H Primera conferència: “L’educació com a factor clau cap a la igualtat” Sra. Ana López Navajas, Doctora 
en filologia i investigadora de la Universitat de València
10.45 H Pausa café
11.15 H Segona conferència: “Què podem fer els homes per la igualtat?. El pas de la masculinitat tradicional a 
la igualitària” Sr. Joan Sanfelix, Sociòleg i doctor en estudis de gènere
12.00 H Taula redona: “Justícia amb perspectiva de gènere” Sra. Lucia Avilés, magistrada i presidenta de 
l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, Sra. Mar Esquembre, Professora Titular de Dret Constitucional en 
la Universitat d’Alacant. Modera: Estefania Navarrete, Comissària de la Policia Local de València
13.00 H Taula redona: “Dona i policia: nous reptes de futur” Sra. Amparo Ciurana, Oficial PLV (promoció 1981), 
Sra. Inmaculada Soriano, Comissària Cap de la Policia Local de Villena, Sra. Amparo Gimeno, Oficial Cap de la 
Policia Local de Torís. Modera: Sra. Anaïs Menguzzato, Regidora Delegada de l’Àrea de Protecció ciutadana de 
l’Ajuntament de València
14.00 H Clausura

09:30 – 14:00 Jornada Policia i igualtat: una mirada de gènere. IVASPE

On: Biblioteca de la Dona. Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
Descripció: Els versos de... la poesia lèsbica. 7 de març és el dia de les Matrones de les parelles del mateix 
sexe, Perpètua i Felicitat. En la trobada del mes de febrer acceptàrem la proposta de dedicar aquest dimecres 
la lectura poètica a la poesia lèsbica. És una data recolzada des d'Argentina. Allí es celebra aquest jorn el Dia de 
la Visibilitat Lesbiana. Ací es celebra, no sabem perquè, el 26 d'abril. Així que cadascuna que porte a la trobada 
poemes... des de Cristina Peri Rossi a Maria-Merce Marçal, passant per Adrienne Rich, Alejandra PizarnikVictor 
Catalè/Caterina Albert, Safo, Helena Alvarado, Renée Vivien, Gabriela Mistral, Juana Inés de la Cruz, Silvia Bel... 
Les poetes teixidores que ho desitgem a les 19:30 marxarem cap a la la Plaça de l'Ajuntament per a compartir 
la concentració contra la violència masclista a les 20:00.

18:30 – 19:30 Teixidores de futur: trobada mensual. "Els versos de... la poesía lèsbica".

Dijous, 8 de de març

On: Rialto. Plaça de l'Ajuntament, 17, 46002 València, Valencia, Espanya
Descripció: "Amb autoria de Patrícia Pardo i dirigida per Carla Chillida, l’obra declara que la pròxima revolució 
que toca serà feminista o no serà. Un punt de partida destrossador que no vol reivindicar res. Anhela construir 
un món nou on el sistema patriarcal fallit i corrupte no tinga cabuda. Una lluita anarquista de les dones en 
estrena rigorosa. El nom de Les Solidàries ve del grup armat masculí format per anarquistes que van fer front a 
la repressió contra l’anarcosindicalisme de Barcelona. Margarida Mateos, Yarima Osuna, Paula Romero i la 
pròpia Carla Chillida no posen ànima a la versió femenina, sinó a una nova versió que naix de les runes per a 
construir un món millor des de la creativitat. L’obra és un dels projectes de la residència conjunta “Graneros de 
Creación 17/18” del Espacio Inestable i La Rambleta.

A Tiro Hecho
Les Solidàries és una producció de la companyia valenciana A Tiro Hecho. Projecte escènic de Carla Chillida i 
d’Elías Taño, en marxa des de 2011. Un teatre que fomenta el pensament crític, amb l’etiqueta de “teatre físic 
polític” perquè així és com entenen el que fan. Un homenatge a Mario Benedetti en va marcar l’inici. Després, 
van reflexionar sobre la importància de les revolucions (Ladran, luego cabalgamos), van reivindicar la figura del 
músic xilé Víctor Jara (Donde las papas queman) i van abordar la dansa-política amb un al·legat contra el TTIP 
(Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) amb El mercado es más libre que tú. Tant Elías Taño, dissenyador 
gràfic, com Carla Chillida, actriu, autora i directora, no entenen la cultura sense la vinculació amb el compromís 
polític. Opinen mitjançant el teatre i volen ser precisos en el tir."

21:00 Estrena de l'obra Les Solidàries, de Patricia Pardo



Dimarts, 13 de de març

On: Biblioteca de la Dona. Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
Descripció: Presentació del llibre "Género y deporte : el camino hacia la igualdad", de Julián Hontangas 
Carrascosa, Juan Antonio Mestre Sancho i Francisco Orts Delgado, amb presència de la DG de l’Institut 
Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, i l’exdiputada Jeanette Segarra. 

"Recorregut per la història de la desigualtat de gènere en l’esport, les idees que la justifiquen, les normes que 
la sostenen i aquelles altres que la combaten; acudint al pensament Feminista, la Sociologia, l’Antropologia i el 
Dret."

19:00 – 20:00 Presentació de "Género y deporte : el camino hacia la igualdad"

Dimecres, 21 de de març

On: Biblioteca de la Dona, Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
Descripció: Presentació de la trajectòria literària d’Alicia Muñoz Alabau, amb els seus llibres en solitari i 
col·laboracions, com aquell publicat junt a Alberto Soler Montagud, o els publicats en grup, com els de 
Generación Bibliocafé.

19:00 – 20:30 Xarrada - Presentació de les publicacions d’Alicia Muñoz Alabau

Dijous, 22 de de març

On: Biblioteca de la Dona. Carrer de Nàquera, 9, 46003 València, Valencia, Espanya
Descripció: Presentació del llibre La Residencia de Señoritas en Valencia, de la investigadora Cristina Escrivà.

19:00 – 20:00 Presentació del llibre La Residencia de Señoritas en Valencia , de Cristina 
Escrivà


