XERRADA DE NADIA GHULAM

Nadia Ghulam és una escriptora afgana que durant deu anys es va fer passar pel seu difunt germà
per evadir les restriccions dels talibans contra les dones. Vendrà a compartir amb nosaltres la
seva història i la seva experiència.
Dia 12 de març: Biblioteca de Sta. Ponça-Galatzó. 19.30 h
Hi haurà servei de ludoteca. És necessària la inscripció al correu igualtat@calvia.com indicant el
nombre d'infants i l'edat (majors de 2 anys).

8 de març

Dia de les Dones

MOVENT MUNTANYES

Conferència on repassarem l'evolució del trail running femení a les Illes Balears, des dels seus
inicis ﬁns a l'actualitat. Per això comptarem amb algunes dones referents a aquesta disciplina en
el municipi de Calvià i de les Illes Balears, com són n'Angie Rigo, Cristina Prats Vidal i Neus Antich.
Dia 16 de març: Casal de Peguera, 18.00h

DONES QUE BALLEN JUNTES

Taller de dansa a càrrec de Mona Belizan. Els cos en moviment i a la vegada en grup, crea
sentiments de conﬁança de compromís, d'empatia, comunicació, comunitat, energia col·lectiva i
sororitat en un ambient festiu i grupal, que en si mateix es converteix en un element motivador.
Dia 22 de març: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu, de 10.00h a 12.00h
Dirigit a dones majors de 55 anys.
Es recomana dur roba còmoda i calcetins.
És necessària la inscripció, ja que hi ha places limitades: igualtat@calvia.com

Dones unides
per un món millor
Les dones unides en
situacions complicades
durant la història han aconseguit
avançar per tenir el mateixos drets
i oportunitats. Les bruixes que no
cremaren, les dones de la
Revolució francesa, les vídues
de la Índia que es negaren a viure tancades,
les sufragistes, les esclaves d’Amèrica,
les que lluitaren a la Guerra civil
o ma mare amb les altres feministes
del segle XXI són un exemple de
dones unides per un món millor.

RUTA PER LES ESCOLES DE NINES DE CALVIÀ

Recorregut per Calvià Vila per les cases on es trobaven les escoles de nines, a càrrec de Manel
Suárez
Dia 24 de març: Entrada de l'ajuntament, Calvià vila, de 10.00h a 11.00h

CAMINADA DE CALVIÀ A PEGUERA

Es farà una caminada en homenatge a la mestra Maria Salvador, qui fou anomenada mestra de
l'escola de nines de Calvià, aquesta ruta va des de Calvià Vila ﬁns a Peguera.
Hi haurà autobús de tornada des de Peguera. Serà imprescindible la inscripció prèvia al correu
igualtat@calvia.com amb el nombre de persones i un nom de contacte. Places limitades.
Dia 24 de març: Poliesportiu Melani Costa, Calvià Vila, de 11.15 a 14.00 h
Es recomana dur berenar i aigua.

HISTÒRIES DE VIDA I SORORITAT

Durant el mes de març
S'aniran publicant, a Ràdio Calvià, històries de vida i sororitat de dones que han estat
ajudades, animades i que han rebut suport d'altres dones per poder aconseguir la meta
que s'havien proposat o superar situacions de diﬁcultat.

#SORORITATCALVIÀ
Il·lustració: Adriàn Robert Magyar CEIP Ses Rotes Velles.
Dipòsit Legal PM 240-2019

Microrelat: Sergi Bernat Sedano CEIP Jaume I

PROGRAMA DEL DIA DE LES DONES

Calvià 8 de març de 2019

La sororitat

Juntes som més fortes
Calvià 2019

CONCURS DE CARTELLS I MICRORELATS 2019

Des de 24 de gener ﬁns 13 de febrer.
El tema del concurs és «La sororitat: dones unides per un món millor”. Dirigit a tot l'alumnat de 2n
5è de primària de les escoles públiques del municipi de Calvià.

TALLER WENDO D'AUTODEFENSA FEMINISTA

El Wendo és una pràctica referent al moviment feminista, una tècnica d'autodefensa creada als
anys 60 per un grup de feministes canadenques que feien feina amb dones que havien patit assetjament sexual al carrer. Fartes de sols poder actuar després d'haver-les patit, hi crearen un sistema de
tècniques de defensa. Aquest taller el donarà na Gema Domínguez.
Dia 21 de febrer: CEIP Son Ferrer, de 18.30 a 21.00 h
Dia 25 de febrer: Sala Fitness de la Piscina Municipal de Santa Ponça, de 17.30 a 20.00 h
Dia 7 de març: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu, de 16.30 a 19.00 h
Dia 3 d'abril: Ediﬁci Sa Societat, Calvià vila, de 17.30 a 20.00h
Dirigit a dones de 12 a 30 anys
Inscripcions:juventud@calvia.com o 971683000 amb el nom, llinatges, telèfon o correu electrònic i
la zona de residència.

TALLER SOBRE COEDUCACIÓ DINS LES
II JORNADES AMB AMIPAS DE CALVIÀ

Dia 23 de febrer
10.00 h Educar en igualtat. La coeducació. A càrrec de Sandra Sedano Colom
12.00 h Gènere-ció lila. A càrrec de Sandra Sedano Colom
CEIP Son Caliu. Dirigit a famílies dels centres educatius.

EXPOSICIÓ ROCK & FEM

Laura G. Guerra, Verónica Menéndez i Magdalena Gil, exposaran fotograﬁes amb la temàtica de
música i dona. Es farà la inauguració de l'exposició dia 25 de febrer a les 19.00 h amb la intervenció
de dones relacionades amb el món de la música.
Des de 22 de febrer ﬁns 7 de març: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu.
Dia 9 de març: Sala Palmanova, Palmanova.

PROGRAMA DE RÀDIO “RÀDIO EN FEMENÍ”

Enregistrament del programa de ràdio que es realitza mensualment amb la temàtica del dia de la
dona, amb la col·laboració de Gloria Cárcamo, tècnica de prevenció de drogodepedències.
Dia 4 de març: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu, 16.30 h

ACTE DE REBUIG, DESIG I RECORD DE LES DONES
ASSASSINADES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Cada primer dimarts de mes, des de l'àrea de Cohesió social i Igualtat de l'Ajuntament de Calvià, ens
reuníem en un acte per recordar cada un dels noms de les dones que han estat assassinades per les
seves parelles i exparelles, col·locar-los a un cor de paper que tenim penjat a l'entrada de l'ajuntament i
la lectura d'un text de sensibilització.
Dia 5 de març: IES Son Ferrer, 13.00 h
Dirigit a la comunitat educativa i a la població en general.

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”

Allà on qualque vegada fou Amèrica del Nord, la Capital de Panem manté els seus 12 districtes
obligant-los a seleccionar a un nin i una nina, anomenats Tributs, per competir en un esdeveniment
televisat nacionalment amb el nom de Jocs de fam. Cada habitant ha de lluitar contra els i les elegides.
Dia 5 de març: Ediﬁci Es Generador, Son Caliu, 17.00 h
Dia 7 de març: Can Verger, Calvià vila, 17.00h

PROGRAMA DE RÀDIO “JUNTES SOM MÉS FORTES”

Històries de sororitat contades per dones, per expressar el que va suposar comptar amb el
suport i l'ajuda d'altres dones per sortir d'una situació complicada o per aconseguir una ﬁta.
Dia 6 de març: Ràdio Calvià, 107.4 FM, 13.00 h

BIBLIOIGUALTAT

Les biblioteques del municipi conten amb una selecció bibliogràﬁca de còmic i àlbum il·lustrat de
temàtica feminista i d'autores i/o il·lustradores femenines. Han preparat una exposició sobre la
trajectòria històrica del feminisme i un muntatge audiovisual de dones rellevants a la història i que
no han tingut la cobertura dels homes.
Dia 6 de març: Ajuntament de Calvià, 10,00 a 13,00 h
La biblioigualtat es traslladarà a l'IES Calvià, on es podrà gaudir, a més, de la creació in situ d'una
il·lustració realitzada per la il·lustradora Eva Barceló.
Dia 13 de febrer: IES Calvià, de 10.00 a 13.00h

DIA 8 DE MARÇ
L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ DÓNA SUPORT
A LA VAGA FEMINISTA INTERNACIONAL

El moviment feminista, organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoquen una vaga
general laboral, de cura, educativa i de consum a nivell mundial, per exigir plena igualtat de drets,
deures, tracte, oportunitats i condicions de vida entre dones i homes.

MANIFESTACIÓ A PALMA. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2019

Plaça Espanya, Palma
Horari: 19.00 h

OBRA DE TEATRE “BOMBERS”

Diuen que és una noia mentalment limitada. Ella es va muntar una història d’amor amb un
bomber atractiu. Com es pot dir ‘no’ si no es troben les paraules per fer-ho? Una obra a porta
tancada terrible i pertorbadora.
Dia 8 de març: Sa Societat, 20.00h
Entrades: 8€. (reserves: 971 13 91 81 /cultura@calvia.com i centres culturals).

FEMFEST

Festival de música de grups d'artistes de dones:
Aura Veus, Sweet Poo Smell i Desenterrades.
Dia 9 de març: Sala Palmanova, 20.30 h. Entrada gratuïta i aforament limitat

