Formentera celebra el Dia Internacional de la Dona
dilluns, 5 de març de 2018 15:50

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, la tècnica d’Igualtat, Azuzena Carrasco i
la presidenta d'Espai Dones, Dolores Fernández Tamargo, han presentat avui el cartell
d'activitats organitzades a Formentera per celebrar el dia de la dona el pròxim dijous, 8 de
març. Un cartell ampli que aglutina més d’un mes d'activitats enfocades a les dones, que varen
començar dijous passat, Dia de les Illes Balears, i finalitzaran el pròxim 16 d’abril.

Les activitats continuen aquest dilluns, ja que a les 20h la sala de l’Ajuntament Vell acollirà la
inauguració de l'exposició “Dones amb massa coses al cap” de na Maria Arjona. Aquesta
mostra es podrà visitar fins el proper dissabte 17.

Dia Internacional de la Dona
El dijous vinent, Dia Internacional de la Dona, hi haurà tot un seguit d'activitats per
commemorar-lo. A les 11.00 hores es muntarà una taula informativa a la plaça de la Constitució
que precedirà la concentració del migdia, així com la lectura del manifest a les 12.15h. Des de
l’organització s’espera una gran participació en aquest acte tenint en compte la vaga
promoguda pels sindicats per eliminar la discriminació laboral, econòmica i social de les dones,
una mobilització a la que se suma el Consell de Formentera.

Ja de tarda, a les 17.00 hores i a la biblioteca de Sant Ferran, hi haurà el contacontes familiar
“Cuentos para valientes” a càrrec de Maritza Caballero, que versarà sobre el tema de la
igualtat.

Així mateix, a partir de les 19.30, a la Sala d’Actes de Cultura es projectarà el documental
“Excluidas del Paraiso” amb posterior col·loqui.

D’altres activitats
El cinema serà també protagonista, ja que divendres 9 i dissabte 11 es podrà veure la pel·lícula
“Figuras Ocultas” a la Sala Municipal de Cultura.
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El divendres 16, al Casal d’Entitats i a partir de les 16.30 hores, es farà un taller d’iniciació a la
batucada, mentre que el dissabte 17 es celebrarà el tradicional sopar de germanor.

Dilluns 19, a les 19 hores hi haurà Mindfulness per al Benestar a càrrec de na Victòria Alemany
a la Sala d’Actes de Cultura i el dijous 22 contacontes al casal de joves a càrrec d’Encarna de
las Heras.

Ja el diumenge 25 a les 12h a la sala d'actes del Centre de Dia de Formentera es farà el Xè
Homenatge a la Dona major de Formentera.

Els actes es clouran ja el mes d’abril, en concret el dilluns 16 a les 20 hores a la Biblioteca
Marià Villangómez, amb la xerrada sobre igualtat de gènere a càrrec de na Núria Varela,
màster en Polítiques d’Igualtat entre Dones i homes i escriptora, que presentarà també el seu
darrer llibre, “Feminismo para principiantes”.

2/2

