| #8M. Dia Internacional de la dona
Dones que inspiren: la meua iaia
⚧ L'Ajuntament d'Atzeneta posa en marxa el projecte “Dones que inspiren: La meua iaia”,
dins de les diferents activitats organitzades amb motiu de la celebració del Dia Internacional de
la Dona.
⚧⚧⚧Aquesta iniciativa consistirà a realitzar una fitxa en la qual els xiquets i les xiquetes
emplenaran les característiques, dites i alguns records de les seues iaies, així com un dibuix o
fotografia d'elles. Aquests treballs es penjaran al Parc el dimarts 8 de març, dia de la Dona.
⚧⚧En aquesta activitat participarà l’alumnat del col.legi, però també tota aquella persona
que ho desitge, ja que les fitxes es poden descarregar en la web de l'ajuntament i entregar fins
al dia 7 de març en l’ajuntament o en la Biblioteca.
Aquesta iniciativa vol ressaltar el paper de les iaies en la vida dels xiquets i les xiquetes, ja que
són dones que transmeten de forma molt especial les seues experiències i valors als seus nets i
netes, a més són un exemple de lluita pels seus drets. A més, a més, es vol fomentar que les
famílies s'assenten a parlar d'aquells fets o anècdotes que han marcat la seua vida i que també
són part de la seua història. ⚧⚧⚧⚧
⚧ Els xiquets i xiquetes podran parlar amb les seues iaies, o progenitors, perquè els conten
les històries o frases més característiques de la seua família. Es tracta d’entre tots i totes, i amb
la visió dels més xicotets, reconstruir la història de les dones de la nostra població, una part
important de la nostra memòria més recent.
⚧En el projecte hi ha dues fitxes, una pensada per als més xicotets, amb menys text, i una
altra amb més espai per a escriure. En tot cas, la participació és lliure i cada xiquet o xiqueta
pot adaptar-la a allò que vulga transmetre de la seua família.
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