AJUNTAMENT DE VALÈNCN
REGIDORIA CI'IGUALTAT I POLíTNUÊS DE GÈNERE I LGTBI

Bon dia

Vos presentem la campanya de l'Ajuntament de València sobre

el 8 de març, Dia

lnternacional de les Dones, dedicada enguany a "La força de les dones sosté la vida".
troben en la primera línia de la crisi de la COVID-19. La situació actual ha posat en
relleu la importància fonamental de les contribucions de les dones en la nostra societat, així
com les càrregues desproporcionades que suporten.
Les dones es

oportunitat per a tornar a valorar la solidaritat, el suport mutu i la convivència.
Ara més que mai, les vides han d'ocupar el centre, per damunt de l'individualisme i de la
És una bona

cultura de la por. Les cures són una vegada més el salvavides de la nostra societat. Estos valors
feministes són la millor recepta contra el coronavirus.
Sabem que

la resposta col.lectiva és la millor recepta contra la pandèmia actual, que

la

sororitat entre dones reforça I'esperança de superar la crisi actual i, per tant, enguany, el 8 de
març, Dia lnternacional de les Dones, volem dedicar-lo a la força de les dones per a suportar
esta situació. I és que sobre elles recauen els majors treballs de cura, d'alimentació de les
famílies, de neteja i per descomptat sanitaris (metgesses, infermeres, auxiliars de clínica,
auxiliars d'ajuda a domicili, etc.). Treballs més imprescindibles que mai en I'actualitat.
L'Ajuntament de València ha organitzat entre les diferents regidories i servicis, activitats de
sensibilització a les quals desitgem convidar-vos. Confiem que ens ajudeu a difondre esta
campanya i, sobretot, en la vostra participació en les activitats per a ajudar-nos en esta reflexió
col.lectiva imprescindible.
Tindreu tota la informació a la web: www.valencia.eslSm202l,
Gràcies per la vostra col.laboració i participació.
Una abraçada,

Lucía Beamud Villanueva

Regidora d'lgualtat i Polítiques de Gènere
Ajuntament de València

València, 23 de febrer de 2027
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