Atzeneta, 16/03/2012

Atzeneta celebra la Setmana de la Dona
L’Ajuntament d’Atzeneta ha celebrat el Dia Internacional de la Dona amb una
sèrie d’actes celebrats la setmana passada i que va finalitzar el diumenge, 11
de març, amb el ”1er Encontre de Dones de Carrícola, Bèlgida i Atzeneta” que
es va celebrar a Carrícola.

Atzeneta va celebrar durant els passats dies la Setmana de la Dona 2012,
iniciativa que el Consistori que dirigeix José H. Descals organitza a través de les
Regidories de Cultura i Educació, per a commemorar el Dia Internacional de la
Dona.
Les activitats s’iniciaren el dijous, 1 de març, amb la conferència “L Conca del
Riu Jubones (Equador): dona, aigua i desenvolupament” dins de la campanya
Ser Dona al Sud 2012, organitzada pel Fons Valencià per la Solidaritat, i del qual
és soci l’Ajuntament d’Atzeneta. Esta campanya de sensibilització que
organitza el Fons Valencià per la Solidaritat, i que compta amb la col·laboració
de la Diputació d’Alacant, té com a objectiu donar a conèixer la realitat de
les dones en països en vies de desenvolupament, acostant així a la societat
valenciana el testimoni de dones i organitzacions que treballen al Sud pels seus
drets i els de les seues comunitats i municipis.

Enguany vam comptar amb els testimonis de Melida Silva, Presidenta de la
Junta Parroquial d’Urdaneta i Vocal del Consorci de la Conca del Riu Jubones,
i Viviana Ugarte, Tècnica del Consorci.
Les dones assistents van poder escoltar els seus interessants testimonis resultant
ser una xerrada molt interessant. A més a més, la xerrada es va organitzar
conjuntament entre els municipis d’Atzeneta, Carrícola i El Palomar.
Després de la conferència, els dies 6 i 8 de març, va tindre lloc un taller de
mandales titulat “Creativitat, sanació i equilibri interior a través dels mandales”
en el Centre de Formació de Persones Adultes, a càrrec de la mestra Mª José
Soler Martí.
El divendres, 9 de març, a les 22 h. es va projectar la pel·lícula “Criadas y
Señoras” un film realista que va emocionar totes les assistents.
I una de les activitats més destacades i esperades dins d’esta setmana de la
Dona 2012, fou la 4a Marxa a Peu a Carrícola que este any va reunir dones de
Carrícola, Bèlgida i Atzeneta. Este1er Encontre va reunir al voltant de 200 dones
que van poder disfrutar d’un dia de sol fabulós en plena naturalesa.

L’Alcalde d’Atzeneta, José H. Descals, vol aprofitar estes línees per a “felicitar i
seguir animant totes les dones de la població a participar en les activitats que
s’organitzen des del Consistori, no sols durant esta setmana, en què
s’organitzen diverses activitats amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional de la Dona, sinó al llarg de tot l’any amb les nombroses iniciatives
que es desenrotllen des de l’Ajuntament a través de les Regidories de Cultura i
Educació”.

