Atzeneta, 28/02/2012

Les Regidories de Cultura i Educació d’Atzeneta celebren el Dia
Internacional de la Dona amb diferents activitats i actes públics.
El Dia Internacional de la Dona, originàriament anomenat Dia Internacional de
la Dona Treballadora, se celebra el dia 8 de març i està reconegut per
l'Organització de les 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 integre com a persona. És festa nacional
en alguns països.
La idea d'un dia internacional de la dona va sorgir al final del segle XIX, en
plena revolució industrial i durant l'auge del moviment obrer. La celebració
arreplega una lluita ja empresa en l'antiga Grècia i reflectida per Aristòfanes
en la seua obra Lisístrata, que conta com Lisístrata va començar una vaga
sexual contra els hòmens per a posar fi a la guerra, i que es va veure reflectida
en la Revolució francesa: les dones parisenques, que demanaven llibertat,
igualtat i fraternitat, van anar cap a Versalles per a exigir el sufragi femení, però
no va ser sinó fins als primers anys del segle XX quan es va començar a
proclamar, des de diferents organitzacions internacionals d'esquerra, la
celebració d'una jornada de lluita específica per a la dona i els seus drets.
(WIKIPEDIA)
Des de les Regidories de Cultura i Educació de l’ajuntament, Rosa Ferri i Conxa
Rubio, regidores responsables, respectivament, fan una crida a totes les dones
del poble perquè participen en les activitats i actes públics que es realitzaran
entre els dies 1 i 11de març per conmemorar el Dia Internacional de la Dona.
El dijous dia 1 de març, a les 19 h. al Saló d’Actes de l’Ajuntament, tindrà lloc la
conferència “Dona, Aigua i Desenvolupament” dins de la Campanya “Ser
Dona al Sud” 2012 organitzada pel Fons Valencià per la Solidaritat.
Les activitats continuaran el dimarts 6 de març, per la vesprada, en l’Escola
d’Adults (C/ Joan XXIII, 15) on es realitzarà el taller “Creativitat, sanació i
equilibri interior a través dels Mandales”. El taller es realitzarà els dies 6 i 8 de
març i tindrà una duració de dos hores cada dia (de 16 a 18 hores). L’endemà,

el dimecres 7 de març, a les 18 h i també a l’Escola d’Adults, tindrà lloc la
presentación de la Junta Local contra el Càncer.
Ja el divendres, 9 de març, a les 22:15 h., al Centre Sociocultural es projectarà
la pel-lícula “Criadas y Señoras” del Director Tate Taylor i la sinopsi de la qual és
la següent: Mississippi, anys 60. Skeeter (Emma Stone) és una jove meridional
que torna de la universitat decidida a convertir-se en escriptora. La seua
arribada altera la vida de la ciutat i inclús la dels seus amics perquè s'ha
proposat entrevistar les dones negres que s'han passat la vida al servici de les
grans famílies patint totes les formes de discriminació racial. (FILMAFFINITY)
Per a posar fi a este seguit d’activitats, el diumenge 11 de març, tindrà lloc a
Carrícola, el 1er Encontre de Dones d’Atzeneta, Carrícola i Bèlgida.
L’organització ha vullgut que Carricola siga l’amfitriona d’este primer encontré,
que esperem siga sols el punt de partida de tota una série de retrobades i
activitats en comú. L’eixida será a les 9.30 h des de l’ajuntament i com de
costum l’ajuntament oferirà l’esmorzar a totes les participants en la marxa.

SETMANA DE LA DONA

De l’1 a l’11 de març

ATZENETA

DIJOUS, 1 DE MARÇ
19 H. – SALÓ D’ACTES DE L’AJUNTAMENT
CONFERÈNCIA: “DONA, AIGUA I DESENVOLUPAMENT”, dins de la
campanya “Ser dona al Sud” 2012 organitzada pel Fons Valencià per la
solidaritat.
La conferència comptarà amb els testimonis de Melida Silva Cabrera i Viviana Elizabeth Ugarte Apolo,
Presidenta de la Junta Parroquial d’Urdaneta i vocal del Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones
(Província de l’Azuay-Equador) i Tècnica Consorcio de la Cuenca del Rio Jubones, respectivament.

DIMARTS 6 I DIJOUS 8 DE MARÇ
DE 16 A 18 H. – ESCOLA D’ADULTS (C/Joan XXIII, núm.15)
TALLER: CREATIVITAT, SANACIÓ I EQUILIBRI INTERIOR A TRAVÉS DELS
MANDALES. Inscripcions en l’ajuntament. Preu: 2 euros

DIMECRES, 7 DE MARÇ
18 H. - ESCOLA D’ADULTS (C/Joan XXIII, núm.15)
PRESENTACIÓ DE LA JUNTA LOCAL CONTRA EL CÀNCER. Una vegada
presentada la junta, degustarem un refrigeri.

DIVENDRES, 9 DE MARÇ
22:15 H. –CENTRE SOCIOCULTURAL
CINEMA: “Criadas y señoras”

DIUMENGE, 11 DE MARÇ
9:30 H. – 1er ENCONTRE DE DONES D’ATZENETA, CARRÍCOLA I BÈLGIDA.
4a MARXA A PEU A CARRÍCOLA.
Eixida a les 9:30 h. des de l’ajuntament. Esmorzar a Carrícola a càrrec de
l’organització. INSCRIPCIONS EN L’AJUNTAMENT fins el dijous dia 8 de
març . Tlf. 96 235 91 61

