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8 de març de 15.30 a 19 h
Joc Trivial ”Dones pioneres”: grups de participants respondran a preguntes 
relacionades amb les dones pioneres. 
Elaboració d’una escultura en porexpan d’una figura de dona amb el títol 
Naixement d’una dona

10 de març a les 17 h
Exposició World Press Photo: “Protagonista, la dona afganesa”. Palau de Valeriola.

UP Ciutat Vella. Sant Miquel, 14

3 de març a les 9.15 h
Taller de transferències. “Rostres”: rostres de dones pel passat, present i futur 
a la Comunitat Valenciana.
Exposició de les tranferències al centre i a les façanes dels locals de les 
entitats col·laboradores del barri.

UP El Palmar. La Vila Joiosa, 1

Oberta a totes les associacions de dones de la pedania.

2 de març de 10 a 12 h
Taller obert: “Treballem la igualtat: som sexistes? Qui fa què? Què fem amb  
el nostre temps lliure? Dirigit a totes les dones del Palmar. 

9 de març de 10 a 11.30 h i d’11.45 a 13 h: dos sessions
Taller obert: “Publicitat sexista”: visionament d’un banc d’imatges d’anuncis 
sexistes. Anàlisi i debat posterior.

Setmana de Cinema de Dones. Dies 15 i 17 de febrer

15 de febrer a les 10.30 h
Pel·lícula: Joy, dirigida per Todd Haynes. Cinefòrum posterior.

17 de febrer a les 16 h
Pel·lícula: Sufragistes, dirigida per Sarah Gavron. Cinefòrum posterior.

UP La Torre. Benidoleig, s/n

7 de març a les 17 h
Conferència: “El rol de la dona cuidadora: evolució històrica”.  
A càrrec de Marisa Ortíz Navarro. Biblioteca Joan Churat i Saurí. 

UP Algirós. Músic Ginés, 21

8 de març a les 10 h 
Col·loqui: “Cinc veus de dones: dificultats d’accés al món laboral i acadèmic”. 
Perfils de dones: professional, immigrant, emigrant, amb treball domèstic  
i sense accés a la formació bàsica.

15 de març a les 10.30 h
Recorregut urbà: “Les invisibles dones decisives”, amb Esplai Viatges.

UP Benicalap. Louis Braile, 1

8 de març a les 10 h
Cinefòrum: pel·lícula La font de les dones, dirigida per Radu Mihaileanu.

UP Benimaclet. Francesc Martínez, 32

10 de març a les 11 h
Presentació del llibre Poemas d’una vida, de l’escriptora Amparo Arce Miralles, 
fundadora de l’Associació de Dones Veïnals de Benimaclet, a càrrec de la 
presidenta actual de l’Associació de Dones Veïnals de Benimaclet, María Garriga.

2 de març a les 17.30 h
Xarrada col·loqui. “Dona, treball i criança”, impartida per l’Associació Sina.

UP Benimàmet-Beniferri. Pl. Doctor Ximeno, 1

8 de març a les 10 h
Espectacle: Passos lleugers. Text i direcció: Dacia Mariani. Teatre Micalet.

UP Cabanyal. Beat Juan Grande, 10-12

10 de març a les 10 h
Recorregut urbà: “Les invisibles dones decisives”, amb Esplai Viatges.

UP Castellar. Poetessa Leonor Perales, s/n

18 de febrer a les 16 h
Cinema: pel·lícula Sufragistes, dirigida per Sarah Gavron.

De l’1 de març al 10 de març
Exposició: “Pioneres”. Cinc àmbits: ciència, història, esport, art i literatura.
Audició de cançons en anglés sobre dones: anàlisi dels rols que ens descriuen.
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UP Parreta. Vicent Peris, 3

8 de març a les 11 h
Lectura sobre dones singulars: “Per la dona i per a la dona”.

9 de març a les 17 h
Representació teatral: Dona.16, escrita i interpretada per participants.

UP Pinedo. Serrella, 21

8 de març a les 17.30 h
Projecció i debat del curt Superhéroes, dirigit per Nacho Alapont i Abdelatif Hwidar. 

UP Pobles del Nord-1. Camí de Montcada, 205

10 de març a les 10 h
Recorregut urbà: “Les dones valencianes”, amb Didamecum

UP Rovella. Arabista Ambrosio Huici, s/n

29 de febrer
9.30 h. Muntatge artístic dedicat a les dones pioneres de principi del segle XX i 
a dones republicanes, a les feministes àrabs i musulmanes i als nous moviments 
feministes. Col·labora el Centre de Recepció de Menors de Montolivet.
17.30 h. Inici de les activitats que es realitzaran durant el mes amb la 
presentació del projecte “En clau de dona”. Grup de dones de la UP de Rovella.
18 h. Presentació del llibre Nosotras que perdimos la paz, per l’autora, Llum 
Quiñonero, presidenta de la Comissió d’Igualtat de les Corts Valencianes.  
A continuació, projecció del documental basat en el seu llibre, Mujeres del 36. 

1 de març
9.30 h. Presentació de llibres que ha llegit el grup “En clau de Dona”.  
Las olvidadas, d’Ángeles Caso. Per Isabel Marcos. Malas, de Carmen Alborch. 
Per Concha Villegas. Solas, de Carmen Alborch. Per Joana Bueso. Las mujeres 
y las guerras. Per M. Teresa Gassó. 
Lectura breu de textos del llibre Mujeres, d’Eduardo Galeano, per M. Teresa 
Barceló, Pamela Smith, Amparo Fernández, Joana Bueso, Isabel Marcos, 
Teresa Gassó, Concha Villegas, M. Dolores Julve, Majd Haddaji, M. Ángeles 
García i Carmen Bisbal.
10.30 h. Conferència: “Dona i món laboral en la nostra societat: segle XXI”. 
Presentada per M. Dolores Julve.

UP Malva-rosa. Av. Malva-rosa, 98

7, 8 i 10 de març
Exposició interactiva: “Dones científiques”. Joc d’endevinalles. 
Exposició: “Dona i art”. Realització d’una obra d’art col·lectivament.

8 de març a les 17 h
Projecció del muntatge: Con la pata quebrada. Col·loqui posterior. 

8 de març a les 11 h
Representació teatral: Dona.16. Escrita i interpretada per participants. 

3 de març a les 11 h 
Taula redona: “Dona i cooperativisme”. Dificultats de la dona per a accedir  
a un lloc de responsabilitat. 

UP Morvedre. Pl. Roncesvalls, 8

8 de març a les 17.00 h
Lectura col·lectiva de poesies: “Poesia i dona”. Activitat oberta al barri. 

UP Nou Moles. Lluís Lamarca, 15

8 de març de matí
Recorregut urbà: “Dones cèlebres”, amb DPM.

9 de març de vesprada
Recorregut urbà: “Dones cèlebres”, amb DPM. 

UP Orriols. Santiago Rusiñol, 11

Setmana de Cinema de Dones

15 de febrer a les 10.30 h 
Pel·lícula Carol, dirigida per Todd Haynes. Cinefòforum posterior.

18 de febrer a les 10.30 h
Pel·lícula Sufragistes, dirigida per Sarah Gavron. Posterior cinefòrum.

2 de març a les 10.30 h
Visita guiada a l’exposició World Press Photo: “Protagonista, la dona afganesa”.
Palau de Valeriola.

8 de març durant tot el dia 
Exposició interactiva: elaboració d’un collage amb forma de dona: “Científiques”.
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15 de març a les 10 h
Recorregut urbà: “Dones cèlebres”, amb DPM.

UP Sant Isidre. José Andreu Alabarta, 25-27

9 de març a les 10.30 h
Cinefòrum: projecció de la pel·lícula Caramel, dirigida per Nadine Labaki.

UP Sant Marcel·lí. Plaça d’Holanda, s/n

Fins al 24 de febrer
Concurs de logotips sobre el 8 de març. Exposició de tots els logotips.

8 de març 
9-11 h. Realització de murals al centre amb acudits gràfics de Forges, El Roto, 
Maitena… “Dones en clau d’humor”:
11 h. Lectura “Dècades de drets”: dones de diferents edats llegiran els drets  
de les dones en cadascuna de les dècades.

9 de març
9.30 h. Taller d’estampació de samarretes amb el logotip guanyador del concurs.
11.30 h. Projecció de curts: s’iniciarà amb el curt Historia del 8 de marzo.
12 h. Lectura de biografies de dones rellevants i la seua aportació a la societat 
(triades per participants).
13.30 h. Acte de clausura: “Globus per la igualtat”. Solta de globus a la plaça 
en homenatge a les dones.

UP Trafalgar. Trafalgar, 34

7 de març a les 10 h
Recorregut urbà: “Les invisibles dones decisives”, amb Esplai Viatges.

7 de març a les 17 h 
Projecció del vídeo La mujer no nace, se hace. Col·loqui.

22 i 24 de febrer i 3 de març
Elaboració d’un mural: “L’arbre de la vida té aspecte de dona” en homenatge  
a les dones rellevants. 
 

2 de març
10.30 h. Presentació del llibre La paz es nuestra. 30 mujeres de un infinito,  
per l’autora, Cristina Escrivá escriptora, gestora cultural, investigadora  
i documentalista especialitzada en la recuperació de la memòria històrica.
17.30 h. Cinefòrum. Projecció dels documentals Las misiones pedagógicas: 
1931-1936, de Gonzalo Tapia, i De profesión: sus labores, de la sèrie  
El laberinto español.

7 de març a les 10.30 h
Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Pagament just (2010),  
de Nigel Cole. Debat sobre “Igual treball, igual salari”.

8 de març
10 h. Teatre: Passos lleugers, de Dacia Maraini. Societat Cultural El Micalet.
17.30 h. Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Antonia, de Marleen 
Gorris, de 1995. A la sala d’actes de la UP Rovella,  

9 de març
10 h. Passeig per la València de les dones de la República, amb Cristina Escrivá.
17 h. Recital poètic: “Poesia i dona”. A la Biblioteca Martí i Gadea.

14 de març a les 10 h
Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Caramel, de Nadine Labaki, amb 
xerrada col·loqui sobre “Feministes àrabs i musulmanes”, per Majd Haddaji.

15 de març 
10.30 h. Cinefòrum amb la projecció del documental Niñas de hojalata,  
de Miguel Bardem, del 2003. 
12.30 h. Cloenda d’este cicle d’activitats sobre dones que transformen el món, 
amb un vi d’honor.

UP Russafa. Dènia, 39

11 de febrer a les 12 h
Exposició fotogràfica: “Dones. Afganistan”. Centre cultural La Nau.  
Sala Acadèmia. 

7 i 9 de març d’11 a 13 h 
Taller “Dona i ciència”. Les participants escriuran relats sobre dones 
científiques. Lectura i anàlisi posteriors.

8 de març a les 10 h
Xarrada: “Criança en igualtat per a mares, pares, avis i àvies”.  
Oberta a tot tipus de públic.



www.valencia.es
www.facebook.com/universitatpopularvalencia

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.


