ACTE INAUGURAL: EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES «VISIBILITZEM LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES»
Exposició fotogràfica itinerant de pòsters fets per tots els centres adherits a la plataforma
Feminisme a l'Escola, i que tractaran les diferents violències cap a les dones.
Data i hora: divendres, dia 22 de novembre a les 10.30 h
Lloc: Parc de Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2
Dirigit a: tot el públic
EXPOSICIÓ «FEMINISM ART»
Joves del municipi podran mostrar les seves habilitats artístiques en una exposició de llenços
feministes. A l'exterior de l'edifici juvenil Es Generador es pintarà un mural per visibilitzar la
lluita de les dones.
Data i hora:
Lliurament d'esbossos: del 21 d'octubre al 2 de novembre (fins a les 20.59 h)
Preparació de l'exposició i mural: del 4 al 18 de novembre
Inauguració: divendres, 22 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Es Generador, carrer Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigit a: públic jove de 12 a 30 anys
Inscripció a: juventud@calvia.com o al telèfon 971 68 30 00
Xarxes socials: joventutcalvia
CONCURS DE FOTOGRAFIA «EL SILENCI, CÒMPLICE DE LA VIOLÈNCIA CAP A LES
DONES»
La temàtica de les fotografies es «El silenci, còmplice de la violència cap a les dones». Les
imatges han de reflectir, de forma creativa, els tipus de violències que pateixen les dones en el
seu dia a dia i la responsabilitat que té la societat de no permetre-ho. El premi consistirà en 300
€ per a la persona guanyadora i 100 € per a la finalista. El lliurament de premis serà el dia 3 de
desembre a l'IES Bendinat, a les 16 h.
Termini de presentació de fotografies: del 5 al 25 de novembre
Dirigit a: persones majors de 14 anys.
Bases del concurs a: www.calvia.com
TEATRE MADAME MARIE
La història ens presenta Maria Altamir Latre, la madame d'una casa dedicada a la prostitució a
Manacor, que l'abril de 1937 va ser acusada de tenir 85 monedes de plata. I per què? El règim
franquista havia decretat que els ciutadans havien de canviar al banc les monedes de plata per
bitllets.
Data i hora: dissabte, 2 de novembre a les 20 h
Lloc: Sa Societat, carrer Major, 2, Calvià

Dirigit a: tot el públic
Entrada: 8 €
Més informació a: cultura@calvia.com o al telèfon 971 13 91 81
VÍDEO SENSIBILITZACIÓ
Joves del municipi faran visibles situacions quotidianes que reflectiran en vídeos de
sensibilització perquè el públic en general pugui reflexionar sobre la violència cap a les dones.
Els i les joves decidiran on fer els enregistraments; amb petició prèvia, podran disposar de la
sala multimèdia de l'edifici Es Generador.
Data, hora i lloc:
Lliurament de la gravació i inscripció: fins dissabte, 9 de novembre, a les 20.59 h.
Emissió: a partir de dia 25 de novembre a les xarxes socials de Joventut.
Dirigit a: públic jove de 12 a 30 anys
Inscripció a: juventud@calvia.com o al telèfon 971 68 30 00
Xarxes socials: joventutcalvia
S'ha de signar cessió de drets d'imatge.
TALLER WEN-DO. AUTODEFENSA FEMINISTA
El Wen-Do és l'autodefensa feminista que t'ensenya a reaccionar en situacions de perill. És una
tècnica que té una gran part teòrica, en la qual s'explica l'origen de la violència, les relacions de
desigualtat i totes les expressions de violència que pateixen les dones i persones amb
identitats de gènere no hegemòniques.
Data i hora:
- Divendres, 15 de novembre de 2019, de les 17.30 a les 20 h, al Poliesportiu de Peguera,
carrer Mont, 8
- Divendres, 22 de novembre de 2019, de les 16.30 a les 19 h, a Es Generador, carrer
Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigit a: dones de 12 a 30 anys
Inscripció a: juventud@calvia.com o al telèfon 971 68 30 00
Xarxes socials: joventutcalvia
PROGRAMA DE RÀDIO «JOVENTUT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA»
Programa de ràdio en format tertúlia que estimula el pensament crític sobre la situació de la
violència cap a les dones.
Data i hora:
Gravació: dilluns 18 de novembre de 16 a 18 h
Emissió: divendres 22 de novembre a Ràdio Calvià de 13 a 14 h i 25 de novembre a Ràdio
Calvià
Lloc: Es Generador, carrer Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigit a: públic jove de 12 a 30 anys

Inscripció a: juventud@calvia.com o al telèfon 971 68 30 00
Xarxes socials: joventutcalvia
S'ha de signar cessió de drets d'imatge.
MURAL CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES
Es farà un mural on tota la gent que vulgui hi podrà plasmar una frase, una expressió, un desig,
un missatge... El mural quedarà exposat a la Llar de Calvià.
Data: de dimarts 19 de novembre al divendres 29 de novembre
Lloc: Residència Llar de Calvià, Plaça Collidores d'Oliva 1932, 1, Calvià
Dirigit a: tot el públic
SORTIDA «PREN NOTA: HI HA SORTIDA»
Les persones residents de la Llar faran una sortida pel mercat de Calvià on repartiran fullets
per sensibilitzar contra la violència cap a les dones i fer difusió dels recursos que hi ha per a
dones víctimes de violència de gènere.
Data i hora: dilluns, 25 de novembre, d'11 a 12 h
Lloc: mercat de Calvià, carrer Major
TERMÒMETRE LILA
Activitat Kahoot: concurs de preguntes i respostes a través dels dispositius mòbils sobre
violències masclistes.
Data i hora: del 25 al 30 de novembre, de 18 a 19.30 h
Lloc: Es Generador, carrer Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Dirigit a: públic jove de 12 a 30 anys
ACTE COMMEMORATIU DEL 25N ALS DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS
La comunitat educativa de Calvià durà a terme diferents activitats als centres: dansa, música,
poesia, lectura de manifest, fotografies, projeccions, poesia,...
Data: dilluns, 25 de novembre
Lloc: comunitat educativa de Calvià
Dirigit a: tot el públic
TALLER «DONES QUE BALLEN JUNTES»
Taller de dansa a càrrec de Mona Belizan. El cos en moviment i a la vegada en grup crea
sentiments de confiança, de compromís, d'empatia, de comunicació, de comunitat, d'energia
col·lectiva i sororitat, en un ambient festiu i grupal, que en si mateix es converteix en un
element motivador.
Data, hora i lloc:
- Divendres, 8 de novembre de 10 a 12 h, a l'Associació de la Tercera Edat de Son Ferrer,
carrer Ocell del Paradís

- Divendres, 15 de novembre de 10 a 12 h, al Poliesportiu Municipal de Santa Ponça
(Sala Miralls), carrer del Riu Sil, s/n, Santa Ponça
- Divendres, 29 de novembre de 10 a 12 h, a Es Generador (Sala Amplificador), carrer
Voranova, 8, Son Caliu
- Divendres, 13 de desembre de 10 a 12 h a la Sala Palmanova, carrer de Diego Salvá
Lezaún, 2, Palmanova
- Divendres, 20 de desembre de 10 a 12 h a l'Associació de la Tercera Edat de Portals
Nous, plaça de l'Oratori, 1, Portals Nous
Dirigit a: dones majors de 50 anys
Inscripcions a: qualsevol club de la tercera edat del municipi o telefonant al 685 809 845.
Places limitades. Màxim 20 persones.
Més informació: es recomana portar roba còmoda i mitjons
CLUB DE LECTURA «EL CONTE DE LA CRIADA»
El conte de la criada és una distòpia feminista. La protagonista, Defred, narra en primera
persona les seves experiències a la república de Gilead, una mena de teocràcia basada en la
interpretació textual de l'Antic Testament. La vida a Gilead és sinistra. Es tracta d'una societat
repressiva i puritana en la qual qualsevol intent de dissidència és castigat amb la mort. Totes
les persones que hi viuen estan constantment vigilades pels Àngels (les forces de seguretat) i
els Ulls (espies), de manera que el terror és constant.
Data i hora: dimarts, 26 de novembre 2019, a les 19.30 h
Lloc: Biblioteca de Son Ferrer
Dirigit a: tot el públic
BIBLIOIGUALTAT
Les Biblioteques de Calvià tendran un raconet a l'IES Calvià per a lectura de bibliografia
recomanada i especialitzada en temes relacionats amb la violència masclista.
Data i hora: dimecres, 27 de novembre de 2019 de 10 a 13 h.
Lloc: IES Calvià
Dirigit a: tot el públic
XERRADA CO-STUDENT: ESTUDIS DE GÈNERE
La promoció de la igualtat i la prevenció i atenció de les violències masclistes pot ser també
una sortida professional. Si tens interès a conèixer itineraris formatius i professionals, participa
en el Co-Student d’estudis de gènere! Un espai informal on un grup de joves expliquen de
primera mà les seves experiències en aquests estudis i àmbits laborals.
Data i hora: dimecres, 27 de novembre, de 17 a 19 h
Lloc: Centre Universitari de Calvià (CUC), carrer de sa Ginesta, 7, Bendinat
Dirigit a: persones estudiants i noutitulades a partir de primer de batxillerat.
Inscripció prèvia a: http://www.cucalvia.com/novetats-cuc/

Organitza: Centre Universitari de Calvià
TALLER STOP VIOLÈNCIES
El taller «Stop violències» pretén fer reflexionar i actuar sobre la importància de treballar la
igualtat de gènere com a punt de partida per aconseguir la transformació social i promoure
canvis com a garantia des de la ciutadania global. Cercarà desmuntar els models predominants
que se'ns presenten a les xarxes socials, mitjans de comunicació, literatura i llibres de text, per,
des de l'anàlisi dels models predominants, construir alternatives basades en les relacions
igualitàries i de ple dret.
Data i hora: divendres, 29 de novembre de 2019, a les 18 h
Lloc: Sala Amplificador, Es Generador, carrer Voranova, 8, Son Caliu, Calvià.
Dirigit a: públic jove de 12 a 30 anys
Inscripció a: juventud@calvia.com o al telèfon 971 68 30 00
Xarxes socials: joventutcalvia

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE MASCULINITATS
“DECONSTRUEIX EL TEU ROL DE GÈNERE”
Crèdit homologats per a personal docent a través del CEP Calvià i
certificat d'assistència expedit per l'Ajuntament de Calvià

1. Els riscos de les masculinitats hegemòniques. Carmen Ruiz Repullo.
Data i hora: dissabte 9 de novembre a les 10 h
Lloc: Sala Palmanova, carrer de Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova
Dirigit a: tot el públic
2. Altres formes de viure la sexualitat(s) i l'amor(s) són possibles. Isabel Duque .
Data i hora: dimarts 12 de novembre a les 16.30 h
Lloc: Es Generador, carrer Voranova, 8, Son Caliu, Calvià.
Dirigit a: tot el públic
3. Del risc al desafiament igualitari, un trànsit masculí indispensable. Miquel Far.
Data i hora: dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 16 h
Lloc: Sala Palmanova, carrer de Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova
Dirigit a: tot el públic
4. Cap a una sexualitat conscient! David Kaplún.
Data i hora: dimarts, 3 de desembre de 2019 a les 16 h
Lloc: Saló d'actes de l'IES Bendinat, carrer Arquitecte Francisco Casas, 13, Bendinat
Dirigit a: tot el públic
5. Projecció del curtmetratge “Miente”. Isabel de Ocampo
Data i hora: dimecres, 11 de desembre de 2019 a les 15.30 h
Lloc: Sala Palmanova, carrer de Diego Salvá Lezaún, 2, Palmanova
Dirigit a: tot el públic

