SETMANA DE LA DONA

De l’1 a l’10 de març

ATZENETA

DIVENDRES, 1 DE MARÇ
21:30 h. – LOCAL DE LES ANTIGUES ESCOLES
Inauguració i presentació de la VI Setmana de la Dona al local de les antigues
escoles, amb parlaments de les Regidores de Cultura i d’Educació. A continuació,
hi haurà Sopar de Baix Braç.
En acabar, Cinefòrum: “La fuente de las mujeres”. Projecció i col.loqui dirigit per
Neus Rubio Ases, Agent d’Igualtat del Centre Info-Dona d’Ontinyent.

DILLUNS, 4 DE MARÇ
17:00 h. – ESCOLA D’ADULTS (C/Joan XXIII, núm.15)
CONFERÈNCIA: Prevenció del cáncer. Codi europeu contra el cáncer. A
càrrec de la Dra. Ana Ferrer Fornés de l’AECC. (Per al Public en general)

DIMARTS, 5 DE MARÇ
19:00 – 21:00 h. – LOCAL DE LES ANTIGUES ESCOLES
CURS D’AUTODEFENSA FEMENINA a càrrec d’agents de la Policia Local
d’Ontinyent. Ens ensenyaran tècniques per a reaccionar davant d’un atac i com
defendre’ns utilitzant l’habilitat en lloc de la força. Inscripcions en l’ajuntament.

DIMECRES, 6 DE MARÇ
19:00-20:30 h. – LOCAL DE LES ANTIGUES ESCOLES. TALLER DE RISOTERAPIA.
Inscripcions en l’ajuntament.

DIJOUS, 7 DE MARÇ
19:00 – 21:00 h. – LOCAL DE LES ANTIGUES ESCOLES. Segona classe del CURS
D’AUTODEFENSA FEMENINA.

DIVENDRES, 8 DE MARÇ
20:00 h. – SALÓ D’ACTES DE L’AJUNTAMENT. Inauguració de l’exposició “Camí
cap a la Igualtat” i lectura d’un manifest a favor de la igualtat d’homes i
dones a càrrec de les Regidores.

DIUMENGE, 10 DE MARÇ
2on ENCONTRE DE DONES D’ATZENETA, CARRÍCOLA, BÈLGIDA I EL PALOMAR.
Esmorzar al Parc 9 d’Octubre d’Atzeneta a càrrec de l’organització.
INSCRIPCIONS (1€) EN L’AJUNTAMENT fins el dijous dia 7 de març.

Dia Internacional
de la Dona
La idea d'un dia
internacional de la dona
sorgix al final del segle
XIX, en plena revolució
industrial i durant l'auge
del moviment obrer. La
celebració arreplega una
lluita ja empresa des dels
començaments de la
cultura clàssica, on les
dones
demanaven
llibertat i igualtat. No va
ser fins als primers anys
del segle XX quan es va
començar a proclamar,
des
de
diferents
organitzacions
internacionals,
la
celebració d'una jornada
de lluita específica per a
la dona i els seus drets.

El Dia Internacional
de la Dona, anomenat
també Dia Internacional
de la Dona Treballadora,
se celebra el dia 8 de
març i està reconegut
per l'Organització de
nacions Unides, ONU.
En
este
dia
es
commemora la lluita de
la dona per la seua
participació, en peu
d'igualtat amb l'home,
en la societat i en el seu
desenrotllament íntegre
com a persona.

Declaració universal de drets humans. Article 1
Tots els sers humans naixen lliures i igauls en dignitat i drets i, dotats com están de raó I
consciència, han de comportar-se fraternalment el suns amb els altres.

