Dia Internacional de la Dona

dijous, 25 de febrer de 2016 19:43

Avui s’ha presentat en roda de premsa els actes de celebració del Dia Internacional de la Dona
que tindrà lloc el pròxim 8 de març. La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada,
juntament amb la presidenta d’Espai Dones, Dolores Fernández Tamargo han explicat totes les
activitats que es realitzaran per commemorar aquest dia i que s’inicien el pròxim dilluns 29 de
febrer amb la inauguració de l'exposició “Dona i microcrèdit: un món de treball i esperança” a
les 20.00 hores a la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell i finalitzaran el diumenge diumenge
17 d'abril a les 12.00 hores amb la celebració del VIII Homenatge a la dona major de
Formentera, a la sala d'Actes Magic Box del Centre de Dia.

El dia central de la celebració serà com cada any el 8 de març. A partir les 5 i mitja de la tarda
hi haurà una taula informativa a la plaça de la Constitució, a les 6 es farà un Flash Mob, i mitja
hora després es procedirà a la Lectura del Manifest, per concloure el dia hi haurà una xerrada
d'Antoni Serra, director ONG Treball Solidari, a la sala d’Exposicions “Dona i microcrèdit del
sud cap al nord“. “Qualsevol dona que vulgui participar en el Flash Mob s'està practicant els
diumenges a les 11.00 al Casal d'Entitats amb la professora de dança de Formentera”, segons
ha explicat Dolores Tamargo.

dimarts 1 de març
11.00 h
II Cursa solidària per a la Dona 2016 (veure cartell)
14.30 h

Paella i concert de La 22
(a benefici de l'AECC. Envelat del pàrquing de sa Senieta)

del 4 al 31 de març
A l'expositor principal de la Biblioteca Marià Villagómez:
Llibres amb contingut temàtic sobre la dona.
dissabte 5 de març
21.00 h
Sopar de germanor de totes les dones
(reserves al tel. Espai Dones: 697 941 016)

1/2

Dia Internacional de la Dona

dijous, 25 de febrer de 2016 19:43

divendres 11 de març
de 17.00 a 21.00h Taller “Dona i sexologia”
a càrrec de la sexòloga Teresa Ramos
Sala d'Actes Màgic Box del Centre de Dia
divendres 18 de març
19.00 h
Vetllada musical i poètica solidària amb artistes locals
Al Rest. “Sa Panxa” de Sant Ferran de ses Roques
diumenge 20 de març
20.00 h
Estrena de la pel·lícula Las sufragistas
amb col·loqui posterior a càrrec d'Espai Dones
Sala municipal de Cultura

2/2

