Un mes d’activitats a Formentera per celebrar el Dia Internacional de la Dona
dimarts, 26 de febrer de 2019 15:32

Avui a les 10.30 a la Sala d'Actes del Consell de Formentera, la consellera de Benestar Social,
Vanessa Parellada, la tècnica de l'àrea, Azuzena Carrasco i la presidenta de l'associació Espai
Dones, Dolores Fernández Tamargo han fet la presentació del cartell d'activitats de la
celebració del Dia Internacional de la Dona a Formentera.

La consellera i la presidenta d'Espai Dones han fet una crida especial a la població perquè se
sumin a la trobada que hi haurà el divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, a la plaça
de la Constitució de Sant Francesc.

8 de març
El 8 de març hi haurà una jornada plena d'activitats. Des de les 10.00h les representants
d'Espai Dones es reuniran a la plaça per fer i convidar a fer cartells reivindicatius per la
posterior concentració. A les 11.00h es muntarà una taula informativa que comptarà amb
lectures d'experiències teatralitzades i finalitzarà amb la batucada del grup Bloco Colubraria.

A les 12.00h es farà una concentració a la mateixa plaça amb motiu del Dia Internacional de la
Dona i de totes les dones que participen en la vaga feminista. Tot seguit tindrà lloc la lectura del
manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona i a les 12.30h hi haurà un torn de micròfon
obert per tal que les persones que vulguin puguin dir perquè són a la concentració.

Els actes en aquesta jornada finalitzaran a les 21.30h amb la projecció del film El orden divino
de Petra Bioudina Volpe a la Sala Municipal de Cultura – Cinema.

Programa d'activitats
Però les activitats organitzades amb motiu d'aquesta celebració es perllongaran durant tot el
mes. De fet, comencen el pròxim dilluns 4 de març amb la inauguració de l'exposició TACTO
de Natalia Lisinicchia, que tindrà lloc a les 19.30h a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell.
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El dijous 7 de març a les 7 de la tarda hi haurà la projecció d'un documental de manera
simultània a totes les illes. El documental Llavors de futur. Un homenatge al feminisme de les
Illes Balears
, produït per IBDona s'estrena per
primera vegada i a Formentera es podrà veure a la Sala Municipal de Cultura – Cinema.

Els actes segueixen amb la Cursa Solidària per a la Dona que tindrà lloc el dissabte 9 de març
a partir de les 11h, els beneficis de la qual van destinats a l'Associació Espanyola Contra el
Càncer. Les inscripcions ja es poden fer al taulell del Poliesportiu.

El cartell també inclou la projecció de més pel·lícules i la representació d’un contacontes al
Casal de Joves, i la presentació de la revista “Visions” amb un col·loqui posterior.

Homenatge a la Dona Gran
Un dels actes més esperats tindrà lloc el diumenge 31 de març a les 12.00h a la Sala de Plens
del Consell de Formentera, situada al costat del Centre de Dia, i és l'XI Homenatge a la Dona
Gran de Formentera. A més, a l'abril s'organitzarà un taller de defensa personal per totes les
dones que els hi pugui interessar.

La consellera ha recordat que a la web www.reaccionem.com està oberta perquè els
ciutadans es puguin unir al pacte social contra les violències masclistes. A més, Vanessa
Parellada ha felicitat a Espai Dones per la programació d’aquest cartell que cada any és més
complet i arriba a un públic més divers, un fet que és important perquè la “lluita per la igualtat
ens afecta a totes i a tots” segons ha destacat.
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