8 de Març, Dia de la Dona
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El mes de març s’ha consolidat com un mes de celebració per a les dones de Formentera, amb
la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de Març. Les dones de
l’illa no falten a la cita per commemorar aquesta data tan assenyalada al calendari arreu del
món, un dia a l’any per a la mobilització social per acabar amb una discriminació que determina
un accés diferenciat als recursos.

Un any més, l’associació Espai Dones, amb la col·laboració de l’àrea d’Igualtat i l’àrea de
Cultura de Formentera, ha preparat activitats durant tot el mes de març, començant el proper
dilluns dia 3 fins al dia 24 de març. Les activitats van des d’una exposició fotogràfica de la mà
d’Isa Sanz, fins el contacontes d’Encarna de las Heras, la lectura del manifest o el VI
homenatge a les dones majors, un acte molt important per a la gent gran, que premia la
trajectòria de la dona formenterera.

Per l dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, s’ha organitzat la lectura del
manifest a la plaça de la Constitució i la representació teatral a càrrec d’Inés Sarmiento que
presenta l’obra Un hilito, un espectacle que combina el teatre físic, la dansa i l’audiovisual.

La resta de manifestacions culturals, en les quals les dones son les protagonistes, abracen des
de la projecció de la pel·lícula Las normas de la casa de la sidra, a més d’altres activitats com
les conferències “Eva al desnudo: parlem sobre l’autoestima”, el dia 11 de març i “En busca de
la felicitat: per on començam?”, programada per al dia 24 de març i que tancarà el programa
d’actes. Les dos conferències son a càrrec de la psicòloga Anna Costa i tendran lloc a la Sala
de Plens del Consell Insular de Formentera. Com cada any no pot faltar el contacontes
d’Encarna de las Heras que serà el 15 de març i el mateix dia les afiliades a l’associació Espai
Dones així com totes aquelles dones que hi vulguin participar, podran assistir al sopar de
germanor.

El programa d’activitats és possible gràcies a l’associació Espai Dones, que destina esforços
cada any per a la celebració del Dia Internacional de la Dona i el Dia Internacional Contra la
Violència de Gènere. Moments rellevants per a què la dona lluiti per arribar a la igualtat
efectiva, així com per fomentar l’enfortiment de la dona. En definitiva, la celebració d’aquest dia
suposa un impuls molt important per a la defensa i conscienciació del drets de la dona.
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Associació Espai Dones de Formentera
Espai Dones Formentera és una associació de dones sense ànim de lucre. Va néixer el 5 de
març de 2007 gràcies a un grup de dones que durant diversos anys havia organitzat els actes
del dia 8 de Març, Dia internacional de la Dona Treballadora.

Els fins d’aquesta associació són promoure la igualtat de gènere i assessorar les dones, així
com la realització de tallers i activitats formatives i lúdiques. És un espai per a la trobada, el
diàleg, el desenvolupament del benestar social, el divertiment i la col·laboració amb les entitats
en els actes oficials commemoratius de dies específics en la lluita per la igualtat.

Donada la bona tasca d’aquesta associació, l’any passat per primera vegada es va signar un
conveni amb Espai Dones per consolidar, facilitar i formalitzar la col·laboració estreta que es
venia realitzant en matèria d’igualtat des de la creació del Consell Insular de Formentera. Tant
des de l’àrea d’Igualtat com des d’Espai Dones es realitza una tasca de denúncia, reflexió i
conscienciació que cada dia va una passa més enllà en la implicació de la societat en aquesta
temàtica.

Per a l’àrea d’Igualtat és molt important donar suport a les iniciatives en matèria de gènere,
sobretot en aquest temps de retallades que també ha afectat a les polítiques d’igualtat i que
estan posant en situació de risc les dones i, amb elles, els seus/seves fills/filles.

Totes les dones de Formentera que desitgin formar part d’Espai Dones, poden enviar un correu
electrònic a espaidonesformentera@hotmail.com .
Treballant tot l’any per a l’apoderament de la dona
L’àrea de Benestar Social realitza dos serveis fonamentals per les dones de Formentera, un és
l’atenció immediata de les víctimes de violència masclista i l’altre, complementari i
importantíssim, la formació en igualtat i prevenció de violència de gènere. El servei d’atenció a
les víctimes de violència masclista, consisteix en l’atenció immediata, l’acompanyament i el
seguiment de la víctima en moments tan vulnerables. Aquest servei utilitza instruments com el
telèfon d’emergència social (24 hores), que funciona en coordinació estreta amb la Guàrdia
Civil. El servei és completat amb l’acolliment de llar, quan es fa necessari la separació
immediata de la víctima del seu agressor, la qual cosa es fa en col·laboració amb l’oficina de la
Dona d’Eivissa. També es dóna un servei terapèutic psicològic en aquells casos necessaris,
així com un servei d’assessorament legal.
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Entenem que la formació en igualtat és una prevenció de violència de gènere molt important, ja
que sense prevenció i educació difícilment es podrà reduir la violència de gènere. En aquest
aspecte l’àrea d’Igualtat treballa juntament amb l’àrea de Cultura a l’hora de realitzar accions
comunicatives que generen canvis i modificacions socials que permetin avançar en la igualtat
de gènere. Considerem que la dona s’ha d’enfortir per conèixer com defensar-se i prevenir la
violència de gènere, especialment en una illa plural i diversa com la nostra.
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