La plaça de la Constitució s’omple el Dia Internacional de la Dona
dijous, 8 de març de 2018 16:09

Unes 400 persones s’han aplegat aquest migdia a la plaça de la Constitució de Sant Francesc
per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

La jornada d’activitats s’iniciava a les 11.00 h, amb la instal·lació d’una taula informativa i de
diverses esteses amb missatges reivindicatius pels voltants de la plaça. Prop de les 12.00 h, la
gent s’ha aplegat vora el Consell en una jornada especialment animada i participativa per mor
de l’aturada feminista d’avui per a reclamar que es doti de recursos i mitjans el Pacte d'Estat
contra les violències masclistes, i que es pugui aconseguir una societat lliure de violències
contra les dones. També es demanava respecte a la diversitat sexual i al dret a decidir sobre el
cos, així comÂ la despenalització total de l'avortament, i el dret a una educació lliure de valors
hetero patriarcals.

Així mateix, com a vaga laboral, es reclamava posar en valor el treball domèstic i el de tenir
cura, a més d’una resposta davant la precarietat laboral, les baixes pensions de jubilació i la
regulació del treball domèstic.

Afectació de les aturades i la vaga al Consell de Formentera
El seguiment del Dia de la Dona al Consell de Formentera ha estat el següent: en quant a
participació a les aturades de dos hores, hi ha participat la totalitat dels departaments amb un
100% de seguiment. D’altra banda, un 4,7% de les treballadores i treballadors de la institució
han fet avui vaga.

D’altres activitats del Dia Internacional de la Dona
Ja de tarda, a les 17.00 h i a la biblioteca de Sant Ferran, hi haurà el contacontes familiar Cuen
tos para valientes
a càrrec de Maritza Caballero, que versarà sobre el tema de la Igualtat.

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