
Fa trenta anys, un grup de dones amb inquietuds i gran motivació vam coincidir  
en un context d’incipient obertura i llibertat social i vam decidir iniciar el nostre camí 
en el moviment feminista.

Per començar aquest viatge vam crear el “Col·lectiu 8 de Març”, associació des 
d’aleshores dedicada a denunciar les injustícies infligides a les dones i a difondre els seus 
drets. Així, des d’un àmbit local i amb humilitat, és com ens vam posar en marxa.

Poc a poc vam anar entenent que el feminisme no consistia a separar sinó a integrar 
les diferències. Les persones som massa diverses com per a haver-nos d'ajustar als 
rols que el sexisme imposa. Les dones i els homes podem construir una nova 
societat des de l’educació, la igualtat, el coneixement, el respecte i la comunicació.

Des d’aquest punt de vista, sempre hem proposat programes d’activitats obertes a 
tota la societat, perquè necessitem dones i homes feministes per acabar amb les 
discriminacions per raó de sexe. 

Tot açò ens ha dut al moment present, un moment en què vivim una gran incertesa, 
on veiem com es difuminen molts dels drets aconseguits en el passat. Veiem com 
volen imposar-nos la precarietat laboral i la desatenció a la dependència. Veiem com 
moren cada any llistes massa llargues de dones a mans d’homes i com des de les 
insitucions es posen remeis superficials i que sols donen rendiment polític sense 
atacar el problema d’arrel, que requereix canvis estructurals en tots el àmbits: 
escolar, familiar, dels mitjans de comunicació... fins arribar a la globalitat.

Justament en el nostre aniversari, l'avantprojecte de reforma de la llei de l'avortament ens 
vol fer retrocedir els trenta anys del nostre recorregut i hem de tornar a defensar el dret de 
les dones al nostre propi cos i a una maternitat decidida lliurement.

Perquè, després de trenta anys, seguim preocupades per la societat que ens envolta 
i continuen inquietant-nos les injustícies socials i politíques. I volem compartir el 
nostre modest treball amb totes i amb tots.

Col·lectiu 8 de Març
www.nodo50.org/donesmariola
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 CONCENTRACIÓ i lectura del manifest del 8 de Març, a COCENTAINA
Dia: divendres 7 de març, 12 h
Lloc: plaça de la Vila (davant de l'Ajuntament) - Cocentaina
Col·labora: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina

 CONCENTRACIÓ i lectura del manifest del 8 de Març, a ALCOI
Dia: dissabte 8 de març, 12 h
Lloc: plaça de Dins - Alcoi
Col·labora: Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi

 SOPARET de celebració del 8 de Març
Enguany, a més del 8 de Març, celebrarem també la reobertura de l'Ateneu Cultural "El 
Panical". Totes i tots esteu convidats a menjar les tradicionals coques de farina i de 
tomaca (i en la barra hi haurà begudes a preus populars).
Dia: dissabte 8 de març, 21 h
Lloc: Ateneu Cultural "El Panical" - c/Forn del Vidre, 4 - Alcoi

 CONCENTRACIÓ pel dret a l'avortament legal, segur i gratuït
Si l'avantprojecte sobre l'avortament es converteix en llei, la interrupció voluntària de 
l'embaràs durant les primeres 14 setmanes deixarà de ser una opció possible i tornarà a 
ser un delicte. Pel dret a una maternitat decidida lliurement, tornem a eixir al carrer!
Dia: divendres 14 de març, 20.30 h
Lloc: plaça d'Espanya - Alcoi

 CICLE DE CINEMA DEDICAT A LES DONES
Lloc: Club UNESCO - c/Cid, 12  - Alcoi
Coorganitzen: Cine-club LA PETITA CINEMATECA i el Col·lectiu 8 DE MARÇ

"Criadas y señoras (The help)", dirigida per Tate Taylor
Als anys 60, una jove revoluciona la vida d'una petita ciutat de Mississipí quan decideix 
escriure sobre les relacions entre les criades negres i les senyores blanques.
Dia: diumenge 2 de març, 19 h

"Hysteria", dirigida per Tanya Wexler
Comèdia sobre la invenció del primer vibrador elèctric per a tractar el que, al segle XIX, 
s'anomenava “histèria femenina”.
Dia: diumenge 9 de març, 19 h

"Dones del Caire", dirigida per Yousry Nasrallah
Hebba és una periodista d'èxit que, per tal de no perjudicar la carrera del seu marit, canvia 
els debats polítics en televisió per les "històries femenines". Versió original en àrab, 
subtitulada en català.
Dia: dissabte 15 de març, 19 h

"80 egunean (en 80 días)", dirigida per Jon Garaño i Jose Mari Goenaga
Axun té 70 anys i, per casualitat, retroba una gran amiga de l'adolescència, Maite, que és 
lesbiana. Versió original en basc, subtitulada en castellà.
Dia: diumenge 23 de març, 19 h

"La bicicleta verde", dirigida per Haifaa Al-Mansour
La protagonista és una xiqueta de 10 anys, d'Aràbia Saudita, que vol una bicicleta de color 
verd.
Dia: diumenge 30 de març, 19 h

 US RECOMANEM:
 CONFERÈNCIA "Cómo defender tus derechos siendo madre", a 
càrrec de Yolanda Muñoz (assessora laboral i mare)
Dia: divendres 28 de febrer, 17.15 h
Lloc: Centre Social Zona Nord – Plaça de Blai Domingo Llidó, 1, 3a planta - Alcoi
Organitza: De Mare a Mare

III GALA DE DANSA a benefici d'ACOVIFA
Dia: divendres 28 de febrer, 20 h
Lloc: Teatre Calderón - Alcoi
Organitza: ACOVIFA, associació contra la violència de gènere i familiar

 CONFERÈNCIA "Joves i dones en temps de crisi i dret del treball", 
a càrrec de Carolina Blasco (professora de la Universitat d'Alacant)
Dia: dimecres 5 de març, 10.30 h
Lloc: Centre Social Real Blanc - Cocentaina
Organitza: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina

 HOMENATGE AL MOVIMENT FEMINISTA
El feminisme és un moviment molt divers i plural, patrimoni de totes les dones i de tots els homes que 
han lluitat i que lluiten per una societat més justa i més igualitària.
Dia: dijous 6 de març, 20 h
Lloc: Centre Cultural – Av. del País Valencià, 1 - Alcoi
Organitza: Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi
Col·labora: entre d'altres, el Col·lectiu 8 de Març

 TEATRE "Amarradas (un cabaret de revista)", Cia. LaMatriarca
Dia: divendres 7 de març, 20 h
Lloc: Teatre Principal - Alcoi
Organitza: Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi

CONCERT presentació del disc "Entre la terra i el cel"
de la cantautora Eva Gómez
Dia: divendres 7 de març, 20 h
Lloc: Palau Comtal (antiga biblioteca) - Cocentaina
Organitza: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina

6a JORNADA SOBRE LA DONA EN LA FESTA
17.30 h.- La realitat: la Nova Muixaranga d'Algemesí
18.30 h.- Monòleg de Pep Jordà interpretat per Rosanna Espinós: "Sheena la princesa festera"
18.45 h.- Concert de Phil de Vient
19.30 h.- Presentació de les conclusions
Dia: dissabte 8 de març
Lloc: Club UNESCO - C/Cid, 12 - Alcoi
Organitza: FONÈVOL, amigues i amics de les festes de moros i cristians d'Alcoi
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