
AVÍS Protecció de dades personals: les dades per a l’enviament 
postal estan en un fitxer de l’Ajuntament de Vila-real, al qual 
podeu dirigir-vos per a exercir els vostres drets. Per a deixar de 
rebre aquests enviaments contacteu amb la Casa de la Dona.

REGIDORIA D’IGUALTAT • CASA DE LA DONA
C/ Santa Sofia, 2 - 12540 Vila-real

Tel. 964 547 160
Adreça electrònica: casadona@ajvila-real.es
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•Dissabte 5 de març, a les 12.00 h, al pati de la Casa 
dels Mundina. Presentació del llibre de poemes de Clara 
Gil Sobreviurem. Organitza la Regidoria d’Educació

•Diumenge 6 de març, a les 12.00 h, a la plaça Major: 
Tamborada de Dones 

•Dilluns 7 de març, a les 8.00 h, taller d’Igualtat a la 
Fundació Tots Units. Què és la igualtat i quines són les 
estratègies per a la seua consecució. Adreçat a l’alumnat 
de la Fundació.

•Dilluns 7 de març, a les 19.00 h, inauguració de 
l’exposició: “Dona i esport”. L’exposició, propietat de la 
Fundació Isonomia, es podrà visitar al pati de la Casa dels 
Mundina entre el 7 i l’11 de març.

PROGRAMACIÓ DE MARÇ 2016
Dia Internacional de la Dona · 8 de març

•Dimarts 8 de març, a les 19.00 h, al Cine Sucre la 
pel·lícula Las Sufragistas. Entrada gratuïta, en castellà i 
subtitulat en valencià.
El sufragisme s’ha identificat com el feminisme de segona 
onada i és l’adquisició de drets polítics la fulla de ruta 
fonamental de les reivindicacions. No obstant això, les 
sufragistes van optar per una espècie de “propaganda pel 
fet” i van sintetitzar la lluita obrera amb la de gènere 
decantant-se per les accions radicals i no tant per les 
pacífiques, i van provocar, encara més, les ires dels 
homes, molts d’ells també obrers. 
La llibertat i els èxits de les dones d’avui en dia es deuen 
a les lluites de les sufragistes europees i americanes de 
principis de segle i el 8 de març és el dia ideal per a 
recordar-ho.

•Dimecres 9 de març, a les 19.00 h, taller: El cos de la 
dona i la sexualitat femenina. Casa de la Dona, c/ Santa 
Sofia, 2. Inscripcions: 964 547 160 o a través de l’adreça 
electrònica: casadona@vila-real.es

•Dijous 10 de març, a les 19.30 h, al pati de la Casa dels 
Mundina: conferència amb el títol “Encara en queden pal 
vagó” sobre la figura de les dones en el món de la taronja. 
Ponent: Reyes Aymerich, llicenciada en Història per la 
UV i professora de secundària a l’IES Maestrat de Sant 
Mateu. Organitza la Regidoria d’Agricultura.

•Divendres 11 de març, Congrés de Dones 
Emprenedores 3.0. Inscripcions a través de l’adreça 
electrònica: info@reinventhadas.com

Sufragistes espanyoles al carrer d’Alcalá de Madrid l’any 1932

Igualtat • Educació • Agricultura


