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Hui, 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, tornem als carrers a cridar 
pels nostres drets i a reivindicar la lluita feminista.

El feminisme ha millorat la història de la humanitat, la de les dones, la de 
totes les persones i de l´espai comú que habitem. Des del seu sorgiment, les 
dones hem denunciat l'opressió patriarcal i hem anat guanyant cadascun 
dels drets que hui tenim. I ara continuem ací, lluitant perquè el feminisme 
siga essencial en l’agenda política i en la consciència de tota la societat.

No obstant els avanços, són molts els riscos a què ens enfrontem. El 
feminisme està en el punt de mira mediàtic i ha provocat una important 
reacció patriarcal.



El feminisme és la força de totes les dones, de les dones del nord, del sud, de 
l'est i de l'oest, de les dones de tots els àmbits, territoris, cultures i classes 
socials. El feminisme és interseccional, una lluita pels drets de totes les 
persones i que vol construir una societat antisexista, però també diversa, 
anticlassista, antirracista, antifeixista i en definitiva, més justa.

Les feministes denunciem l’escalada bel·licista patriarcal i la devastació 
mediambiental que amenaça el planeta, circumstàncies que sempre 
afecten de manera especialment greu les dones i les xiquetes dels països 
més empobrits. Denunciem també tots els tipus de violències i agressions 
directes que pateixen perquè ningú es pot quedar arrere.

La crisi social, sanitària i econòmica provocada per la Covid-19 posa en 
relleu, encara més, la precarietat estructural del sistema capitalista, després 
d’anys de polítiques neoliberals. La crisi, que està resultant llarga i penosa, 
aguditza les discriminacions i les violències estructurals que, a causa de la 
perpetuació dels rols i dels estereotips de gènere, hem patit i patim més les 
dones. Els sectors més exposats a la malaltia són sectors altament 
feminitzats que, a més, són els més insegurs. S’ha evidenciat que les cures 
recauen sobre les dones, que els recursos públics són insuficients, així com 
la manca de personal professional i de corresponsabilitat. Les dones no 
volem continuar a soles amb aquest sobreesforç i exigim el dret a ser 
cuidades i a compartir la tasca de cuidar.



Les desigualtats que patim les dones al món laboral tenen el seu origen en 
la divisió sexual del treball. Aquesta divisió suposa pitjors condicions 
laborals; major desocupació, contractació temporal i parcial, una bretxa 
salarial del 24% i una bretxa encara més gran a les pensions. Aquells 
treballs considerats de dones estan menys valorats, amb pitjors salaris i 
condicions. La situació de moltes dones ocupades, com les treballadores de 
la llar, que ni tenen els mateixos drets que la resta de la classe treballadora, 
és inadmissible en ple segle XXI, fins a l'extrem de suportat inclús 
agressions sexuals per part del seus empleadors. Aquesta greu realitat la 
pateixen principalment dones migrants.

Totes juntes, les que hui estem ací i les que no poden estar, diguem NO a 
aquesta societat patriarcal, masclista, feixista, racista, capitalista i 
colonialista que sotmet totes les persones.

P e r  t o t  a i x ò ,  E X I G I M :
• Educació pública, laica i feminista, lliure dels valors patriarcals, que 

promoga la igualtat a les aules, en l’elecció dels itineraris acadèmics i en 
les eixides professionals i que no ens invisibilitze. Una educació en valors, 
on la coeducació i l’educació afectiva i sexual a les escoles forme persones 
per a un món d’iguals, sense estereotips de gènere. En conseqüència, els 
continguts han de ser coherents amb aquest plantejament. També cal  
acabar amb l’androcentrisme en la ciència, les arts i la cultura.

• Posar la vida en el centre, valorant les cures com a treball; assumir 
socialment i col·lectivament els costos i les tasques de cura.

• Serveis públics que garantisquen atenció de qualitat tant a la infància de 0 
a 6 anys, com a les persones majors i en situacions de dependència. Les 
administracions han de garantir el dret de les persones a ser cuidades.

• Implementació urgent de mesures per a l’erradicació de la pobresa de les 
dones, amb polítiques d’ocupació amb perspectiva feminista, així com la 
inserció social i laboral real i efectiva de les dones amb diversitat 
funcional.

• Pensions dignes i justes amb perspectiva feminista i de classe.



• Derogació de la llei d'estrangeria, que deixa les dones migrants sense drets 
i absolutament desprotegides.

• Ni un pas arrere en els drets sexuals i reproductius, garantint el dret a 
l’avortament legal, segur i gratuït en la sanitat pública i la salut sexual i 
reproductiva.

• La reversió dels serveis privatitzats a públics i amb gestió directa, perquè és 
imprescindible comptar amb uns serveis públics universals i de qualitat per 
a tindre el dret d’accés en condicions d’igualtat i equitat.

 • Formació en igualtat i prevenció de la violència masclista de la judicatura i 
de tots els operadors implicats. Ja hi ha prou de violència institucional i 
patriarcal contra les dones, les seues filles i els seus fills.

• Polítiques amb dotació pressupostària i desenvolupament total de les lleis 
específiques, tant de diversitat i igualtat com de violència de gènere, ja siga 
en l’àmbit autonòmic o en l'estatal, per tal d'afavorir i avançar en la 
construcció d’una societat justa i igualitària.

• Desenvolupament del Conveni d’Istanbul, compliment de les 
recomanacions de la CEDAW per a totes les violències masclistes, 
reactivació del Pacte valencià contra la violència masclista, així com la 
seua avaluació i seguiment de manera continuada i periòdica, amb 
participació real i efectiva del moviment feminista i revisió de l’Estratègia 
Valenciana contra les Violències Sexuals, en coherència amb el que han 
aprovat les Corts Valencianes.



Per totes les feministes que ens han precedit, nosaltres seguim, per totes les 
que vindran, nosaltres lluitem. Recordem que el 8 de Març és cada dia!

El feminisme és el camí perquè totes i tots puguem ser lliures, en una 
societat antisexista, lliure d’opressió, igualitària i no violenta.

Juntes, organitzades i mobilitzades som més fortes en la lluita, fem 
revolució feminista!

Visca, visca, visca, la l luita feminista!

Col·lectiu 8 de març de l´Alcoià i del Comtat. 

www.donesmariola.org

Facebook: www.facebook.com/Collectiu-8-mar%C3%A7-i-Dones-381438675556661/

Instagram: col_lectiu_8_m
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Conferència en línia:
"FEMINIZACIÓN DE LOS CUIDADOS Y MIGRACIÓN", a càrrec d'Áurea Ayón.
Áurea Ayón és mexicana i militant de Sindihogar/Sindillar (Sindicat de 
Treballadores de la Llar i les Cures).
Dia: dijous 3 de març, 18 h.
Lloc: Club UNESCO, c/Cid, 12 - Alcoi
Enllaç: https://meet.jit.si/Sindillar

Taula redona: "PROJECTES ECOFEMINISTES A ALCOI".
- Ecofeminisme. JÚLIA MOLTÓ LINARES. Col·lectiu 8 de Març i Colla 
Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció. 
- El Sarnatxo, economia sostenible i proximitat. RUTH PONSODA ORTIZ.
- Repensant les nostres vides en el territori des del mas del Potro. 
SARA ROMERO ORTS.
- La Finca Ecològica. LOURDES BAREA CASTAÑO.
- Xarxa Agroecològica Alcoi.
Dia: dilluns 7 de març, 19 h.
Lloc: Espai Àgora, plaça de Ramón y Cajal, 6 - Alcoi
Coorganitzem amb: Unitat d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi

CONCENTRACIÓ i LECTURA DEL MANIFEST A COCENTAINA
Amb la participació de l'alumnat de l'IES "Pare Arques".
Dia: dimarts 8 de març, 12 h.
Lloc: plaça de la Vila.
Coorganitzem amb: Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de 
Cocentaina.

MANIFESTACIÓ A ALCOI
Dia: dimarts 8 de març, 19 h.
Inici: plaça d'Espanya, on es llegirà el manifest.
Recorregut: volta als ponts.



Videofòrum: "TRAURE A LA LLUM. LES DONES RAPADES"
Dia: dijous 10 de març, 19 h.
Lloc: Centre Social "Real Blanc" - Cocentaina.
Coorganitzem amb: Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica i 
Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Cocentaina.

Taller: "SEXUALITAT DE LA DONA", a càrrec de Sefa Beneito Reig.
Sefa Beneito és psicòloga i sexòloga del Centre de Salut Sexual i 
Reproductiva d’Alcoi.
Dia: dijous 24 de març, 19 h.
Lloc: Centre Ovidi Montllor, c/Vistabella, 8 – Alcoi.



Lloc: Club UNESCO - c/Cid, 12  - Alcoi
Organitzen: Cine-club LA PETITA CINEMATECA i el Col·lectiu 8 DE MARÇ

"Els dies que vindran"
dirigida per CARLOS MARQUÉS-MARCET.
La Vir i el Lluís descobreixen que estan "embarassats". Durant 9 mesos 
seguirem la seua aventura i el gir enorme que farà la seua vida.
Dia: diumenge 6 de març, 19 h.

"La Xirgu" 
dirigida per SÍLVIA QUER.
Sota la dictadura de Primo de Rivera, la gran actriu Margarida Xirgu i la seua 
companyia estan a punt de representar "Mariana Pineda", obra d'un jove 
Federico García Lorca.
Dia: diumenge 13 de març, 19 h.

"The Assistant"
dirigida per KITTY GREEN.
Pel·lícula sobre el moviment #MeeToo, inspirada en el cas Weinstein, que 
explora les dinàmiques d'abús masclista dins la indústria del cinema.
Dia: diumenge 20 de març, 19 h.

"Libertad"
dirigida per CLARA ROQUET.
Llargmetratge lluminós i estiuenc sobre l'amistat de dues adolescents, que 
tracta temes com la maduresa o el privilegi.
Dia: diumenge 27 de març, 19 h.

CICLE DE CINEMA
DEDICAT A LES DONES



Col·laborem de nou amb l'Editadona Alcoi, un projecte d'edició en la 
Viquipèdia dirigit a augmentar la representació de dones. Enguany la 
línia principal són les dones treballadores, però també s'admeten altres 
camps.
Lloc: Campus d'Alcoi de la UPV (Universitat Politècnica de València), Edifici 
Carbonell, aula C3AI1.
Inscripció prèvia: http://bit.ly/EditaTuTambe
Més informació: https://editadonaalcoi.wordpress.com
Organitzen: la Teixidora i la UPV.

- SESSIÓ FORMATIVA:
Francesc Fort, voluntari d’Amical Wikimedia, ens explicarà què és Viquipè-
dia, com funciona i com utilitzar-la.
Dia: dijous 3 de març, 12.30 h.

- VIQUIMARATÓ:
Edició col·laborativa de la Viquipèdia. Es treballarà conjuntament i es podrà 
participar tant assistint i aportant informació (papers, llibres, imatges…), 
com introduint dades.
Dia: dissabte 12 de març, 10.30 h.

EDITADONA ALCOI



A  A L C O I :
DEL 8 AL 22 DE MARÇ: 
Exposició fotogràfica: «MARISA»
a càrrec de DIANA SANUS.
Horari: dilluns i dimarts 10.00-14.00 h. Dimecres, dijous i divendres 
10.00-14.00 h i 17.00-20.00 h. Dissabtes 10.00-13.00 h. 
Lloc: Centre Cervantes Jove (CCJ).
Organitza: Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Alcoi.

DIVENDRES 4 MARÇ:
Marxa/Trotada per a dones «A les fosques»
Hora: 20.00 h.
Lloc: eixida des del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre.
Inscripció: https://eduardolatorre.deporsite.net/
Organitza: Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre

DIMARTS 8 MARÇ:
11.00 h. Col·laboració dels centres educatius d’Alcoi en la representació de 
la figura del 8m Ecofeminista, instal·lada a la Plaça d’Espanya.
11.30 h. Coreografia feminista per part dels Centres Educatius. 
12.00 h. Lectura del manifest a la plaça d’Espanya.

SETMANA 8 MARÇ:
Col·locació de figures representatives del Dia Internacional de les Dones, 
8 de Març, als mercats municipals, amb informació de la commemoració 
d’aquest dia.

DIMECRES 9 MARÇ:
Marxa en patinet elèctric. Alternatives per un transport sostenible. 
Activitat gratuïta; préstec de patinet elèctric.
Hora: 17.30 h.
Lloc: Eixida des de la plaça d’Espanya.
Inscripcions: igualtat@alcoi.org. Tel. i WhatsApp: 628848504.
Organitza: Departament de Mobilitat i Unitat d’Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi.

RECOMANEM:



DIMECRES 9 MARÇ: 
Gènere i addiccions.
Taller impartit per Zenaida Torregrosa i Neus Jordà.
Hora: 18.30 h.
Lloc: seu del GARA, c/ El Camí 40.
Inscripcions: garaalcoi@gmail.com Tel.: 965 54 30 47 (horari 16.00-20.00 h.)
Organitza: GARA Alcoi.
Col·labora: Ajuntament d'Alcoi. Departament de Polítiques Inclusives.

DIJOUS 10 MARÇ:
Cursa de la Dona. Campus d’Alcoi.
Hora: 13.30 h.
Lloc: pista d’atletisme-Via Verda-Alcoi. 2,2 km. Carrera tipus cros (nivell fàcil).
Organitza: UPV. Inscripció gratuïta a l’Àrea d’Esports o per la Intranet.

DIVENDRES 11 MARÇ:
«Com mantenir la lactància materna després de la incorporació al 
treball»
a càrrec de Rosana Gadea, Jésica Montserrat i Carolina Ruiz, assessores 
de lactància.
Hora: 17.30 h.
Lloc: Centre Social de la Zona Nord, planta baixa. Accés lliure.
Inscripcions: demareamare@gmail.com
Organitza: De Mare a Mare.

DISSABTE 12 DE MARÇ:
L'Horta Teatre: «Família Normal», de Núria Vizcarro.
Direcció: Pau Pons. Intèrprets: Verònica Andrés, Rosanna Espinós i Laura 
Pellicer.
Hora: 20.00 h.
Lloc: Teatre Calderón.
Organitza: Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.

DIMECRES 16 DE MARÇ:
Taller de reutilització de residus tèxtils:
manualitats amb cuir.
Hora: 18.00 h.
Lloc: Unitat d’Igualtat. C/Sant Doménec, 5.
Inscripcions gratuïtes limitades: igualtat@alcoi.org
Organitza: Departament de Transició Ecològica de l'Ajuntament d'Alcoi. 
Col·labora: Unitat d’Igualtat.



DIJOUS 17 MARÇ:
Taller d’usos tradicionals de plantes: tints naturals per a roba.
(Cal dur una samarreta blanca).
Hora: 18.00 h.
Lloc: Unitat d’Igualtat. C/Sant Doménec, 5.
Inscripcions gratuïtes limitades: igualtat@alcoi.org
Organitza: Departament de Transició Ecològica de l'Ajuntament d'Alcoi. 

DISSABTE 26 MARÇ:
Taller pràctic a l’hort ecològic.
Impartit per Lourdes Barea Castaño, tècnica capatassa agrícola.
Horari: 10.00-13.30 h.
Lloc: Horts Ecològics de la Zona Nord. Accés per: final del c/Enginyer 
Colomina Raduan.

DIUMENGE 27 MARÇ:
«Tetarte, l’art d’alletar, 10 anys sembrant futur».
Fotografia massiva de mares alletant a fills i filles. Les mares han d'anar 
vestides de negre i els fills i filles de blanc.
Hora: 11.00 h.
Lloc: Antiga Escola Industrial d’Alcoi.
Inscripcions: tetartealcoi@gmail.com
Organitza: Equip Tetarte.
Col·labora: Associació De Mare a Mare.
Més informació: IG tetarte.alcoi FB @TetarteAlcoi.

DIJOUS 31 MARÇ:
Teatre: IN VISIBLES. Maracaibo Teatro.
Hora: 12.30 h. 
Lloc: Plaça de Ferràndiz i Carbonell.
Organitza: UPV, Campus d'Alcoi.

A  C O C E N T A I N A :
DIUMENGE 13 MARÇ: 
I CURSA DIA DE LA DONA.
Una cursa per a totes i tots.
Inici: plaça del Pla, 9h
Recorregut: 5 km
Preu: 4 €
Inscripcions:
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/i-cursa-dia-de-la-dona-cocentaina
Organitza: Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Cocentaina.





Editat amb l'ajuda econòmica de la Unitat d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcoi

www.donesmariola.org fecebook: Instagram:


