Atzeneta, 15/03/2013

Atzeneta celebra, un any més, la Setmana de la Dona
L’Ajuntament d’Atzeneta es bolca amb les dones i celebra la “Setmana de la
Dona” amb diferents actes, tant de caràcter formatiu i solidari com cultural i
festiu. L’objecte: felicitar les dones en eixe dia tan important.
Com ja és habitual, l’Ajuntament d’Atzeneta, a través de les Regidories
de Cultura i Educació, organitza pel Dia Internacional de la Dona, una
setmana plena d’actes per tal de commemorar aquest dia. Un curs de
defensa personal per a dones, un videofòrum o un taller de risoteràpia, són
algunes de les activitats que van tindre lloc a Atzeneta dins de la Setmana de
la Dona.

Enguany, les activitats començaren el passat divendres, 1 de març, amb
la presentació de les activitats organitzades. La vetlada va continuar amb la
projecció de la pel.lícula “La fuente de las mujeres” i posterior col.loqui al
voltant del film projectat. L'activitat que va estar dirigida per Neus Rubio,
Agent d'Igualtat del Centre Infodona d'Ontinyent, va ser valorada de manera
molt positiva per la trentena de dones que, malgrat la pluja, van acudir a
l'acte.

Després del cap de
setmana,
dilluns
es
van
reprendre les activitats amb
una conferencia sobre la
prevenció del càncer (Codi
europeu contra el càncer) a
càrrec de la Dra. Ana Ferrer de
l'Associació Espanyola contra
el
càncer.
Una
xerrada
realment interessant que va
agradar
molt
el
públic
assistent, a pesar del delicat
assumpte a tractar.
El dimecres, 6 de març, va tindre lloc un Taller de Risoteràpia en el qual
les dones que van assistir s'ho van passar d'allò més bé, rient i tornant a la
infantesa.
També durant la setmana va tindre lloc un Curs Bàsic de Defensa
Personal Femenina. Un curs en què van participar dones de diferents edats i
condició física que van voler dotar-se d'uns recursos bàsics d'autoprotecció
dels quals fer ús en cas de ser necessari.
El curs va estar impartit per agents de la Policia Local d'Ontinyent
especialment formats per a estes tasques i que exerciren com a monitors
voluntaris. Les classes estaven orientades especialment a dones sense
coneixements previs d'autodefensa, a les quals se'ls ensenyà una sèrie de
recursos senzills i fàcils de recordar per defensar-se utilitzant l'habilitat en lloc de
la força. El curs va ser intensiu i es va impartir en dues sessions els dies 5 i 7 de
març, de 19:00 a 21:00 hores.
El divendres, dia 8 de març, al Saló d'Actes de l'Ajuntament es va fer la
inauguració de l'Exposició “Camí cap a la Igualtat” elaborada per la
Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella. Una exposició que
arreplega dones destacades des del període de la Il·lustració, passant pel
sufragisme nord-americà, anglés, francés o espanyol, així com per la lluita
emancipatòria del socialisme i anarquisme o els Moviments per la reforma
sexual. En total 59 biografies de dones pertanyents a diferents camps com
l'educació, ciència, música, política, sindicalisme, literatura, pintura, filosofia,
economia i mitjans de comunicació, entre altres.
Pàgines violeta que ens apropen a totes les lluites, a tot el coneixement
de les dones que van obrir un camí a la igualtat que mai acaba; un camí que
és infinit i ho seguirà sent mentre els drets de les dones no siguen iguals
realment que els dels homes, mentre no s'acaben les discriminacions per raó
de sexe. Mentre no siga respectada la premissa de la igualtat de la diferència.

Finalment, el diumenge 10 de març, al Parc 9 d'Octubre d'Atzeneta, va
tindre lloc la 2ª Trobada de Dones d'Atzeneta, Carrícola, Bèlgida i aquest any
també d'El Palomar. Un encontre ludicofestiu que va reunir 280 dones. En
acabar d'esmorzar, va tindre lloc el cicle CINE i DONA amb la projecció del
curtmetratge “Libre directo” de Bernabé Rico. La projecció i el col.loqui van
estar dirigits per Paqui Méndez. Dit curtmetratge forma part d'un DVD que
recull quatre treballs audiovisuals seleccionats en la VI Edició del Concurs de
"Curtmetratges per la Igualtat" organitzat per l'Associació per la Coeducació.
Posteriorment, les dones participants van poder visitar l'exposició referenciada
“Camí cap a la Igualtat” i també el Museu de les Artesanies d'Atzeneta.

L’Alcalde d’Atzeneta, José H. Descals, i les Regidores de Cultura i Educació
de l’ajuntament, Rosa Ferri i Conxa Rubio, respectivament, han valorat molt
positivament el desenvolupament de la Setmana de la Dona i des d’ací volen
“felicitar totes les dones que han participat en els actes organitzats i seguir
animant-les perquè participen en totes les activitats que s’organitzen des del
Consistori, no sols durant esta setmana que es commemora el 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”.

