
XIV Trobada
d’Associacions de Dones de l’Horta Nord

Estereotips a 
l’àmbit laboral

Casa de la cultura. C/ Camí Fondo, 2. Rafelbunyol
5 de novembre de 2022
 

https://forms.gle/2W3yUj8uw6K7YjeK6

sgimenez@consorci.info



 Un any més, celebrem la Trobada d'Associacions de Dones de l'Horta Nord, que 
compleix ja la seua XIV edició, amb la col·laboració de la Diputació de València. Aquesta 
edició girarà entorn dels estereotips i rols de gènere presents en l'àmbit laboral. El 
Consorci Pactem Nord i la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l'Horta Nord, 
amb el suport en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Rafelbunyol, organitzen aquest esdeveni-
ment per a proposar idees i recursos que permeten avançar en igualtat a través de la 
superació de les barreres derivades d'estereotips, especialment pel que fa a l'entorn 
laboral.

 Comptarem amb una taula redona de professionals amb les quals aprendrem i reflexiona-
rem sobre els obstacles que impedeixen que les dones aconseguisquen la igualtat efectiva en 
el mercat laboral, així com propostes per a superar aquestes limitacions. Presentarem la Caixa 
d'eines per a eliminar els estereotips de gènere, promoguda per Pactem Nord, i 
l'objectiu del qual és ajudar a lluitar contra els estereotips i rols de gènere. Denunciarem la 
violència que pateixen les dones en conflictes bèl·lics. I la guinda, la posarà “Eternas”, amb un 
espectacle musical, carregat de missatges de sororitat.

Presentació:

Programa| 5 de novembre: 

Presentació institucional:.
-Francisco Alberto López López, Alcalde de Rafelbunyol.
-Miguel Chavarría Díaz. Vicepresident de Pactem Nord.
-Concha Alcover Sánchez, Presidenta de la Federació de Dones i Col.lectius
per la Igualtat de l’Horta Nord.
-Isabel García Hernández, Diputada d’Igualtat.
-José Antonio Navarro Vilar, Gerent de Pactem Nord.

10.00 h a 10.30 h 



Acte reivindicatiu de suport a las dones en conflictes 
bèl·lics:
-Presenta: Sonia Giménez Umbert. Agent d’igualtat en el Consorci Pactem Nord.

11.30 h a 12.00 h - Pausa - café

Taula redona; superant estereotips de gènere per a 
un mercat laboral en igualtat.
-Ponents:
-Aurora Edo Ibáñez. Agent d’igualtat en el Consorci Pactem Nord.

 Com operen els estereotips de gènere en el mercat laboral. La perspectiva de 
Pactem Nord.

-Rita Alarcón Escobedo. Psicòloga i experta en violència i estereotips de gènere.

 Trencant el sostre de vidre: els estereotips.
-Gabriela Moriana Mateo. Sociòloga i treballadora social. Experta en igualtat de 
gènere, violència contra les dones i en processos d'exclusió social des de la 
perspectiva de gènere

 Estereotips, drets humans de les dones e igualtat de gènere.

Presenta: 
-Silvia Gea Civera. Agent d’Igualtat de Pactem Nord.

 

12.00 h a 12.15 h 

10.30 h a 11.30 h 



Espectacle: Eternas con voz de mujer.

Clausura de la trobada.

Presentació de l’audiovisual elaborat per les 
associacions:  
-Vivències personals, conductes masclistes i estereotips: homes i dones per un món 
igualitari en una societat més justa i tolerant” i de la Caixa d'eines per a eliminar els 
estereotips de gènere.
-Reconeixement a les persones que han participat en la iniciativa.
-Presenta: Cristina Millán González. Responsable d’ocupació del Consorci Pactem 
Nord. 

https://forms.gle/2W3yUj8uw6K7YjeK6

sgea@consorci.info
sgimenez@consorci.info

Per a més informació:

Enllaç per inscripcions:

12.15 h a 13.00 h 

13.00 h a 13.45 h 

13.45 h a 14.00 h 


