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JUNTES ATUREM EL MÓN
Les dones hem estat secularment condemnades al silenci, va ser la unió i la
lluita de moltes dones en el món la que aconseguí els drets que hui tenim.
Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i
sindicalistes. Les que dugueren la Segona República, les que lluitaren en la
Guerra Civil, les que combateren el colonialisme i les que formaren part de
les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que no és prou: resta
molt per fer.
Per això, perquè encara tenim molt recent en la memòria col·lectiva el
dolorós record de la nostra paraula segrestada, no estem disposades a
romandre mudes davant la pluja diària de fal·làcies, i agressions. La data del
8 de Març és nostra, internacional i reivindicativa, però la lluita és diària.
Creiem necessari informar a tota la societat –a les dones i també als homes
que, cada dia més, comparteixen les nostres reivindicacions feministes–
que no volem una societat patriarcal i androcèntrica que encoratja i marca
els rols a les dones i als homes i manté a les dones en un estat de submissió
i desigualtat.
Hui reivindiquem una societat lliure d'opressions, d'explotació i de violències
masclistes. Cridem a la rebel·lia davant el patriarcat que ens vol dòcils,
submises i callades.
La nostra identitat és múltiple, som diverses. Vivim a l'entorn rural i a
l'entorn urbà, treballem en l'àmbit laboral i en el de les cures. Som paies,
gitanes i migrades. Les nostres edats són totes. Som les que no estan: som
les assassinades, som les preses. Som TOTES. Juntes hui aturem el món i
cridem, davant totes les violències que ens travessen, PROU!
PROU de violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades, que vivim les
dones siga quina siga la nostra edat i condició. VOLEM poder moure'ns en
llibertat per tots els espais i a tota hora. No podem permetre que es derogue
la Llei Integral contra la Violència de Gènere, un text legal que es va aprovar
per unanimitat de tots els grups parlamentaris i que ara alguns emprant
fal·làcies volen posar en entredit.

PROU d'opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!
Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels
nostres cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no
són mercaderies ni objectes, Ja n'hi ha prou de ser utilitzades com a reclam!
Prou de precarietat laboral. No acceptem estar sotmeses a pitjors
condicions laborals, ni cobrar menys que els homes pel mateix treball.
Denunciem que ser dona siga la principal causa de pobresa. La precarietat
s'agreuja per a moltes de nosaltres per tenir major edat, ser migrada, per
tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat.
Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeta desenvolupar un
projecte vital amb dignitat i autonomia; i que l'ocupació s'adapte a les
necessitats de la vida: l'embaràs o les cures no poden ser causa
d'acomiadament ni de marginació laboral, ni tampoc no han de menyscabar
les nostres expectatives personals ni professionals.
Prou de pensament patriarcal únic. Cridem ben fort contra el patriarcat i el
neoliberalisme salvatge que s'imposen com a pensament únic a nivell
mundial i que destrossen el nostre planeta i les nostres vides. Les dones
tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic i per la
preservació de la biodiversitat. És per açò que apostem decididament per la
sobirania alimentària dels pobles. Recolzem el treball de moltes companyes
que posen en risc la seua vida per defensar el territori i els seus cultius.
Exigim que la defensa de la vida siga situada en el centre de l'economia i de
la política.
Exigim el dret a una educació pública i laica que duga a terme un sistema
coeducatiu en totes les etapes dels processos educatius, perquè eduque i
fomente la igualtat i el respecte. Que ensenye en la diversitat, sense pors,
sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeta una
sola agressió masclista a les aules.
Ens volem lliures, vives, feministes i rebels. No callarem.

NI UN PAS ENRERE!
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Reunions informatives:
QUINS MOTIUS TENIM LES DONES PER FER VAGA EL 8M?
A COCENTAINA:
Dia: dijous 28 de febrer, 19 h
Lloc: Centre Social "REAL BLANC"
A ALCOI:
Dia: dimarts 5 de març, 19 h
Lloc: Club UNESCO, c/Cid, 12
Presentació i projecció del DOCUMENTAL: "LA ISLA DE CHELO"
Comptarem amb la presència d'Odette Martínez Maler (autora i
correalitzadora del documental) i de Francisco Martínez López "Quico"
(exiliat durant la dictadura de Franco), que ens ajudaran a rememorar i a
descobrir la història de les dones a la guerrilla antifranquista.
Dia: dimecres 6 de març, 19,30 h
Lloc: Centre Social "REAL BLANC" - Cocentaina

CONFERÈNCIA i COL·LOQUI:
"LES DONES A LA RESISTÈNCIA ANTIFRANQUISTA"
a càrrec de Francisco Martínez López "Quico"(exiliat durant la dictadura de Franco).
Dia: dijous 7 de març, 19.30 h
Lloc: Club UNESCO, c/Cid, 12 - Alcoi
LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ
Dia: divendres 8 de març, 12 h
Llocs: a Alcoi (plaça d'Espanya) i a Cocentaina (plaça de la Vila)
A ALCOI, EN ACABAR LA LECTURA, ENS MANIFESTAREM FENT LA
VOLTA ALS PONTS.
AUTOBÚS A LA MANIFESTACIÓ DE VALÈNCIA
Dia: divendres 8 de març, 15,30 h
Lloc d'eixida: plaça d'Al-Azraq d'Alcoi (amb parades a Cocentaina i a Muro)
Preu del bitllet: 4 euros
Reserves: 627 694 989
CONCERT de JAZZ: ESTÀNDARDS D'ELLES
amb Eva Romero, Iván Cebrián i César Cortés
Coorganitzat amb el Jazz Club El Mussol.
Dia: divendres 8 de març, 20.30 h
Lloc: Cafeteria Casablanca, c/Isabel II, 20 - Alcoi
Donatius: 6 euros (membres del Jazz Club El Mussol); 3 euros (menors de
25 anys); 9 euros (general).
TALLER: "APODERAMENT PER A LA FELICITAT"
a càrrec de MAITE SARRIÓ. Maite Sarrió és doctora en psicologia,
terapeuta individual i de parella, coach i consultora. També és la directora
d'INFINITA-Consultora de Género y Diversidad.
Dia: divendres 5 d'abril, de 18 a 21 h
Llocs: Club UNESCO, c/Cid, 12 – Alcoi
Imprescindible inscripció prèvia: 627 932 978
Col·laboren: els ajuntaments d'Alcoi (Regidoria d'Igualtat) i de Cocentaina
(Departament de Benestar Social) i el Club UNESCO d'Alcoi.

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
"10 años y divorciada", dirigida per KHADIJA AL-SALAMI
Nojoom té 10 anys i l'obliguen a casar-se amb un home de 30. El dot aporta
una xicoteta renda a la seua família. Pel·lícula prohibida al Iemen, país
d'origen de la directora.
Dia: diumenge 10 de març, 19 h
Després de la projecció de la pel·lícula, totes i tots esteu convidats a compartir
amb nosaltres el tradicional SOPARET de coca amb farina i amb tomaca.
"Custòdia compartida", dirigida per XAVIER LEGRAND
Thriller que mostra els efectes de la violència masclista al si d'una família.
Intriga i tensió assegurades.
Dia: diumenge 17 de març, 19 h
"El orden divino", dirigida per PETRA BIONDINA VOLPE
A Suïssa, en 1971, les dones encara no podien votar. La jove Nora es converteix
en sufragista quan el seu home li prohibeix acceptar un treball fora de casa.
Dia: diumenge 24 de març, 19 h
"María (y los demás)", dirigida per NELY REGUERA
Des que va morir sa mare, Maria ha cuidat son pare i els seus germans.
Quan sembla que ja no la necessiten, el seu món s'enfonsa.
Dia: diumenge 31 de març, 19 h
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CONCENTRACIÓ I LECTURA
DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ
DIVENDRES 8 DE MARÇ, 12 h
a Alcoi (plaça d'Espanya)
a Cocentaina (plaça de la Vila)
a Alcoi, en acabar la lectura,
ens manifestarem
FENT LA VOLTA ALS PONTS.

www.nodo50.org/donesmariola
Editat amb l'ajuda econòmica de l'Ajuntament d'Alcoi

