PROGRAMA DEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES
25 DE NOVEMBRE DE 2018
Concurs de fotografia a Instagram #nohopermetis18 #calviadiuno
Termini: del 5 al 30 de novembre
Bases a www.calvia.com
Dirigit a persones majors de 14 anys
La temàtica de les fotografies és «No ho permetis». Les imatges han de reflectir, de
forma original i creativa, els tipus de violències que pateixen les dones en el seu dia a dia i
la responsabilitat de la societat de no permetre-ho.
El premi consistirà en 300 € per a la persona guanyadora i 100 € per a la finalista. Es
lliurarà dia 12 de desembre a la Biblioteca de Son Caliu, ubicada a Es Generador, a les
18.30 h.
Tallers «Construint un futur millor»
 Taller mural. Dilluns 5 de novembre a les 16 h
 Taller de llaços. Dilluns 20 de novembre a les 11 h
 Taller de sal. Dilluns 26 de novembre a les 11 h
Les persones residents i usuàries de la Llar de Calvià duran a terme els tallers, les
creacions dels quals es podran visitar a l'entrada de la Llar l'endemà de la seva execució.
Lloc: Llar de Calvià. Plaça Nova, 1, 07184 Calvià
Mosaic «Calvià diu no a les violències masclistes»
Alumnat i professorat dels IES Bendinat i IES Son Ferrer formaran un mosaic humà.
Dijous 8 de novembre de 9 a 12 h
Lloc: Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Exposició: «Evolució dels cartells sobre la sensibilització contra la violència cap a
la dona»
Horari de visites: del 12 al 26 de novembre entre les 11 i les 19 h
Lloc: Llar de Calvià, Plaça Nova, 1, 07184 Calvià

Conferència inaugural: «Los medios de comunicación públicos ante el reto del
feminismo»
Montserrat Boix, periodista de TVE, i membre de l'Observatorio de Igualdad RTVE
Dilluns 12 de novembre de 9.30 h a 11 h
Lloc: Casal de Peguera
Inscripció prèvia a igualtat@calvia.com (nom, llinatges i telèfon)

Manual audiovisual contra la violència
Dilluns 19 de novembre de 18 a 21 h – Enregistrament.
Del 21 al 25 de novembre - Emissió.
Lloc: Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià .
Inscripcions fins 17 de novembre a juventud@calvia.com 971683000
Programa de Ràdio «Quan dic no, és no». Joventut contra la violència masclista.
Dilluns 19 de novembre de 16 a 18 h
Dirigit als i les joves del municipi de Calvià
Lloc: Sala Amplificador, Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Sense inscripció prèvia.
Acte de desig, rebuig i record de les dones i infants assassinats per violència de
gènere
La comunitat educativa dels IES Bendinat, IES Calvià i IES Son Ferrer recordaran els
noms de les dones i infants que han estat assassinats per violència de gènere durant el
2018 en el nostre país.
Divendres 23 de novembre a les 10 h
Lloc: Instituts d'Educació Secundària del municipi
Biblioigualtat
Les Biblioteques de Calvià tendran un raconet a l'IES Bendinat per a lectura, bibliografia
recomanada i especialitzada en temes relacionats amb la violència masclista i una
projecció «De l'obvi al subtil; recorregut per la publicitat masclista a la televisió».

Divendres 23 de novembre de 10 a 13 h
Lloc: IES Bendinat
Llaç humà contra la violència cap a les dones
Les persones residents, usuàries, el personal i les famílies de la Llar de Calvià conviden a
participar a la ciutadania en la creació d'un llaç humà en contra de les violències cap a les
dones.
Divendres 23 de novembre, a les 12.30 h
Lloc: Llar de Calvià, Plaça Nova, 1, 07184 Calvià
Taller «Colors dels meus records»
Taller d'arteràpia adreçat a dones majors de 55 anys del municipi.
Divendres 30 de novembre de 9.30 a 12.30 h
Lloc: Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Inscripcions: igualtat@calvia.com (nom, llinatges i telèfon)

Presentació del llibre «¡Hola guerrera!»
Les activistes feministes Teresa Lozano i Zua Méndez, conegudes a les xarxes com
Towanda Rebels, presentaran el seu llibre «¡Hola guerrera!: Alegatos feministas para la
revolución (Punto de mira)».
Dimecres 12 de desembre a les 18.30 h
Lloc: Biblioteca Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià
Aforament limitat.
Hi haurà servei de ludoteca per a infants a partir de 2 anys. Per sol·licitar-lo:
igualtat@calvia.com (nom, llinatge, telèfon i edat de l'infant)
Revista Joventut. Secció «Què lladres?»
Entrevista relacionada amb la temàtica de la violència masclista.
Publicació novembre 2018.

