“El dia que una dona puga no estimar amb la seua debilitat sinó amb la seua força,
no escapar de si mateixa sinó trobar-se,
no humiliar-se sinó afirmar-se, aquest dia l'amor serà per a ella, com per a l'home,
font de vida i no un perill mortal.”
Simone de Beauvoir
Un any més celebrem el 8 de Març i avui, més que mai, volem recuperar el sentit
reivindicatiu d’aquest dia i traslladar-lo a tots i cadascun dels dies de l’any.
Ara, al segle XXI, som conscients de la invisibilitat i marginació que hem patit les dones al
llarg de la història i en totes les cultures, encara que en diferent grau. Les dones no
figuràvem com a agents del canvi històric perquè se subordinava l'experiència històrica de
la humanitat a l'experiència dels homes. Al llarg dels segles, el protagonisme en molts
camps del saber, de les arts, de la literatura o la de la ciència ha estat per als homes.
En les societats occidentals, no és fins als segles XIX i XX quan les dones hem pogut
accedir a la participació política i a l’educació i, a hores d’ara, hi ha molts llocs on encara
no s'han aconseguit ni aquestos mínims drets.
Les millores dels darrers anys són fruit d'una lluita constant i diària, duta a terme per
dones i homes anònims en favor d’una societat més justa i no androcèntrica. On no
s’estigmatitze les persones que no se sotmeten a les convencions i als rols socials
assignats a cada gènere.
Hem de valorar el que hem aconseguit i, sobretot, hem de seguir mantenint-ho i
assegurant-ho, perquè les dones a tot el món encara pateixen maltractaments,
violència, explotació i persecucions.
Ací, a l'Estat espanyol, seguim sent un col.lectiu discriminat en quasi tots els treballs,
que cobra menys per la mateixa faena i hores, que pateix abusos sexuals i que ha
d'assumir les mancances en l'atenció a les situacions de dependència. Són molts
àmbits on encara hi ha molt per fer i, per això, hem de continuar endavant.
Simone de Beauvoir

Volem una societat que garantisca els drets de les dones i els homes i un sistema
educatiu que ens estimule a construir una realitat on la llibertat, la pau, la solidaritat i el
respecte siguen els valors principals. Reclamem polítiques que impedisquen la
marginació, l'exclusió i qualsevol tipus de discriminació.
Perquè a les nostres mans està construir el món que volem i aquesta és una tasca
de tots i totes.
Als carrers, a les nostres cases, a la faena i en els espais quotidians de les nostres vides,
mantinguem la nosta rebel·lia i mobilització.
Col·lectiu 8 de Març
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CICLE DE CINEMA DEDICAT A LES DONES
Lloc: Club UNESCO - c/Cid, 12 - Alcoi
Organitzen: Cine-club LA PETITA CINEMATECA i el Col·lectiu 8 DE MARÇ
Tots els llargs del cicle de 2016 estan basats en fets reals. La projecció del
dia 14 de març serà molt especial perquè comptarem amb la presència del
director Fernando Olmeda:
-"Philomena", dirigida per Stephen Frears

Philomena Lee es va veure obligada a donar el seu fill en adopció quan era una
adolescent reclosa en un internat de monges a Irlanda. Cinquanta anys després,
un periodista de la BBC l'ajudarà a contar la seua història i a buscar-lo.

Dia: diumenge 6 de març, 19 h
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-"La maleta de Marta", dirigida per Günter Schwaiger

Documental rodat entre Espanya i Àustria, que narra la història de Marta, una
dona andalusa maltractada, i la d'un grup d'homes que han sigut agressors i que
segueixen un programa de rehabilitació a Salzburg.

-"El viaje de Carla", amb videofòrum amb el director, Fernando Olmeda

Carla Antonelli és una destacada activista pels drets del col·lectiu transsexual;
també és actriu i parlamentària de l'Assemblea de Madrid. "El viaje de Carla" ens
explica el retorn al seu poble natal, molts anys després d'haver-lo abandonat per
tal de viure d'acord amb la seua identitat de gènere i lluny dels prejudicis socials.
Premi al millor documental nacional i internacional i a la millor obra espanyola en
Lesgaicinemad 2014.
Fernando Olmeda és periodista, professional de televisió, director de documentals
i autor de llibres. Llicenciat en ciències de la informació i en ciències polítiques.

Dia: dilluns 14 de març, 20 h
Col·labora: Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi
-"Generación robada", dirigida per Phillip Noyce

Austràlia, 1931. Molly Craig és una xiqueta molt valenta que, amb la seua germana
menuda i una cosina, fuig d'una institució governamental creada per a formar
criades mestisses al servei de la societat blanca.

Dia: diumenge 20 de març, 19 h

Dia: diumenge 13 de març, 19 h

- CONCENTRACIÓ i lectura del manifest del 8 de Març
Dia: dimarts 8 de març, 12 h
Lloc: plaça de la Vila - Cocentaina
Col·labora: Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina
- CONCERT de KONTXI LORENTE TRIO: ABOUT ME
Enguany celebrarem el 8 de Març amb un magnífic concert de jazz,
coorganitzat amb el Jazz Club El Mussol.
Kontxi Lorente és una gran pianista i la compositora de tots els temes
d'ABOUT ME. L'acompanyaran Ales Cesarini, contrabaix, i Mariano
Steimberg, bateria.
Les persones assistents estareu convidades a tastar les tradicionals
coques de farina i de tomaca.
Dia: dimarts 8 de març, 20 h
Lloc: Cafeteria Casablanca, c/Isabel II, 20 – Alcoi
Donatius: 5 euros (membres del Jazz Club El Mussol i persones amb val
de descompte del Col·lectiu 8 de Març); 3 euros (menors de 25 anys); 8
euros (general).
Col·laboren: Regidories d'Igualtat i de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi

US RECOMANEM:
- EXPOSICIÓ: "6 ELEVAT A 8M (68M)"

Obres d'Irene Almendros, Neus Bou, Dori Cantó, Mila Gómez, Verónica Ortuño i
Vanessa Palacios.

Visites: del 4 al 25 de març, de dilluns a divendres, de 19 a 21 h
Lloc: Club UNESCO - c/Cid, 12 - Alcoi
- II FESTIVAL "MUJERES EN MOVIMIENTO"

Xi kung, dansa, ioga, música, fireta i moltes coses més.

Dia: diumenge 6 de març, de 10 a 19 h
Lloc: Centre Cervantes – Alçamora, 1 - Alcoi
Aportació: 5 euros

- PROGRAMA DE RÀDIO: "Especial 8 de Març"

Amb la participació del centre de Formació de Persones Adultes (FPA) Beniassent i del Col·lectiu 8 de Març

Dia: dilluns 7 de març, 12 h
Emissora: Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat. 107.9 FM

- CONFERÈNCIA: "Micromasclismes: controlar és = a estimar?"
A càrrec de Renato Sansalvador, del grup Minerva de la Policia Local.

Dia: dimarts 8 de març, 10 h i 19 h
Lloc: FPA Beniassent – avinguda del País Valencià, 147 - Cocentaina

- PEL·LÍCULA: "Una pistola en cada mano", dirigida per Cesc Gay

Cinefòrum a càrrec de Josep Martínez, escriptor i professor de l'IES Pare Arques.

Dia: dijous 10 de març, 19.30 h
Lloc: Casa de la Joventut – Pla de la Font, s/n - Cocentaina

- CONFERÈNCIA: "Violència de gènere entre la joventut"

A càrrec d'Elena Navarro, activista feminista i membre d'UJCE-PCE, i de M. Teresa
Morales, professora de sociologia de la Universitat d'Alacant.

Dia: divendres 11 de març, 19.30 h
Lloc: Club UNESCO - c/Cid, 12 - Alcoi

- EXPOSICIÓ: "20 anys de feminisme a l'Alcoià i el Comtat"

Exposió amb què el Col·lectiu 8 de Març va commemorar el seu 20é aniversari.

Visites: del 14 al 17 de març, de 18 a 20 h
Lloc: Associació de Veïns Zona Nord – c/Sant Joan Bosco, 20 - Alcoi
-CONFERÈNCIA: "El moviment feminista. Història i evolució"
A càrrec de membres del Col·lectiu 8 de Març

Dia: dimecres 16 de març, 19.30 h
Lloc: Associació de Veïns Zona Nord – c/Sant Joan Bosco, 20 – Alcoi

