La UNIÓ de les dones

Manifest 2016
Aquest any el lema per a la commemoració del 8 de març és: LA UNIÓ de les dones. Un
lema que evoca el llarg camí recorregut. I porta a la nostra memoria a la primera representant de la direcció nacional del sindicat, Virginia González. Delegada al costat de
Francisca Amorós al XII Congrés d'UGT. Tot això l'any 1916, amb un total de 104 delegats
i elles com les dues úniques delegades.
La paraula UNIÓ també ens evoca la lluita contra l'opressió, la creació d'espais, l'aliança,
l'accés als llocs, l'experiència compartida, la saviesa apresa de les nostres amiguesgermanes. Senzillament sòriques.
Sòriques, perquè aquesta amistat es genera entre nosaltres, sent totes diferents; però
parells. Aquest reconeixement que suposa la llibertat que ens aporta el feminisme. La
negació de l'enemistat patriarcal; perquè la sororitat crea llaços extensos i intensos.

Manifestacions al País Valencià
Manifestació a València: dimarts 8 de març de 2016,
a les 19.30h, al Parterre.
DesfiladaDesfilada-Manifestació d’Alacant:
diumenge 6 de març de 2016,
a les 12.00h, a la Plaça Luceros.

Manifestación a Castelló: dimarts 8 de
març de 2016, a les 19.00h, a la
Plaça María Agustina.

PROGRAMA D’ACTIVITATS DE UGT-PV DEL 8 DE MARÇ DE 2016

23 de febrer, FES UGT PV, 10:30 hores, Casa del Poble de València,
Arquitecto Mora nº 7
“Xarrada de prevenció de la violència de gènere i Taller d’Autodefensa”
17 de febrer, UC La Ribera, la Safor, la
Vall d’Albaida, La Costera i La Canal de
Navarrés 11:00 hores, Casa del Poble
de Gandia C/Abat Solà 6969-71
“La dona a l’empresa; democràcia i
igualtat salarial”

Acte central 8 de març UGT PV
3 de març, Acte central 8 de març, 11:30 hores

La UNIÓ de les dones

Lliurament de la Menció d’Honor a la activitat sindical
Lliurament de la Menció d’Honor a la trajectòria laboral dirigida
cap al reconeixement de les dones
Escola Vicent Redolat, Paterna, Parc Tecnològic, Ronda Isaac
Peral y Caballero nº2, 11.30 hores

http://www.ugt-pv.es

4 de març, UC L´Horta NordNord- Camp del Túria i
Camp de Morvedre , 11:00 hores, Casa del Poble de Sagunt, Pl. Cronista Chabret nº 13
7 de març, UJP UGT PV, 17:30 hores, Casa del
Poble de València, Arquitecto Mora nº 7

“La igualtat a la negociació col.lectiva”

“Xarrada Periodistes Pioneres”
8 de març, UC L’AlacantiL’Alacanti-La Marina, 10:30 hores,
Casa del Poble d’Alacant, C/Pablo Iglesias nº23
“Celebra’l cada dia”
8 de març, UC Comarques del Nord, Pl. .Aulas, nº 5
“Visionat de curtmetratges i lliurament de Mencions”

Abril, FSP UGT PV, Casa del Poble de València, Arquitecto
Mora nº 7
“Premis Avançant en Igualtat”

