
  
 
 

PROGRAMACIÓ 8 DE MARÇ DE 2021 
 
Dones invisibles i invisibilitzades. Les coses més importants de la vida ni es paguen ni es 
veuen. 
 

●   1 de març 2021, 19h Debat online: L’efecte del treball de cures en l’escletxa salarial. 
Debat on line. 
Es pot sol·licitar el link a: igualtat@burriana.es 
 

 
● 8 de març de 2021, 19h  Manifestació “virtual”. Manifestació pels drets de les dones 

en temps de pandèmia.  
Cal inscriure’s al formulari web que podeu obtenir a través del codi QR on també expliquem 
les normes de participació 

  
 

● 15 març de 2021, 19h Conferència Online “Treball de Cures i Dones en temps de 
pandèmia” per part de Pilar Domínguez, de la Fundació Isonomia. 
 

La pandèmia ha mostrat, amb gran vehemència, els conflictes entre el capital i la vida 
privada derivats del nostre model socioeconòmic. conciliació i treball remunerat s’ha vist 
com a insostenible per a moltes dones. A més s’ha contemplat la desprotecció de les 
persones majors a les residències i les condicions precàries dels sistemes de salut. 
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Pensàvem que els treballs de cures es valorarien més que mai, la qual cosa ha semblat ser 
falsa. les dones que es dediquen a la cura de la familia, sobretot quan es dona en 
circumstàncies de dependència, han romàs tan ocultes com abans. 
Reflexionarem al voltant de l’actual organització social de les cures i la modernitat dins de 
l’orde capitalista i patriarcal. 
 
Es pot sol·licitar el link a: igualtat@burriana.es 
 

 
● 15 de març de 2021.Teatre per als escolars amb l’obra “Super dona” a càrrec de 

Malabó Teatre. 
Farem una sessió en directe al Teatre Payà per a un reduït grup d’escolars (grup 
bambolla) i la resta de grups i escoles disposaran de dos setmanes per a poder vore 
i treballar l’obra a les aules a través d’un format digital.  
 
Lloc: Teatre Payà 
Hora: 11.30. 
 

● 27 de marc de 2021, a les 12h   Premi “Dia de la dona” 
○ Lloc: Ajuntament. Sala de plenaris. 
○ Dia i hora. 27 de març a les 12.00h.  

Nota: La data pot variar en funció de la situació sanitària. S’anunciarà amb la suficient 
antelació.  

 
 
 

Accions educatives. 
 

● Sorteig d’un lot de materials coeducatius entre les persones que participen aportant 
la seua fotografia. Es tracta de que  qualsevol persona penge a les seues xarxes una 
imatge que reflexe una bona pràctica en matèria de corresponsabilitat i assumpció 
de les tasques domèstiques i de cura. 

 
Podeu consultar les normes de participació així com el premi que s’entregarà al següent 
codi QR. 
 
 

 
● Entre el 1- 31 març sorteig a través de IG sobre fotografia d’accions quotidianes de 

corresponsabilitat. 
○ Entre totes les persones que hagen compartit en el seu feed o stories una 

imatge de corresponsabilitat quotidiana.  
○ l’alumne i alumna que resulte guanyadora rebrá un lot amb recursos 

pedagògics i didàctics. 
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●  Acció: “Històries de vida en femení”.  En base a una proposta formulada als centres 
educatius, aquestos seleccionaran la imatge d’una dona que haja sigut entrevistada 
per algun/a alumne/a. Des de la Regidoria d’igualtat situarem en llocs visibles a 
estes dones de forma que deixen de ser invisibles i passen a ocupar l’espai públic.  

 
 

 
● Taller de coresponsabilitat i ús dels temps. 

 
Des de l’Agència d’igualtat es es ficaran en marxa tallers de coresponsabilitat i d’ùs dels 
temps a les aules de primer d’ESO  
 
 

● Contacontes “El encuentro de dos mundos” per a l’alumnat de cero a tres anys a 
càrrec de Visa Promig i Pruna Promig. 

Des de menuts i menudes es pot entendre que totes les persones tenim responsabilitats 
vers la nostra família i que des de xicotets les havem d’assumir.  
a les escoletes del municipi i a les aules de 2 anys de les escoles invertirem uns minutets 
per tal que es normalitze, des de menuts, el fet de compartir les tasques domèstiques.  
 
 

 
 


