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Dia de la dona

“Lluitava per un 
país millor, on 
les nines i dones 
siguin lliures”
— Marina del Carmen Roldán Barranco
CEIP Puig de sa Ginesta

Hi col·laboren:

CALVIÀ, MARÇ 2017

DONES D’EMPENTA



“Nines que lluiten per la seva educació”

N’Aina va construir escoles prohibides per les 
nines a Pakistan. Les classes eren de 5:15 del 
matí a 7:30 del matí. Normalment anaven 
entre 12 i 15 nines a cada escola. Una nina que 
destacava era Daniela, tenia 11 anys. Destacava 
perquè lluitava per un país millor on les nines 
i dones siguin lliures. Un dia Daniela va anar a 
l’escola com qualsevol dia. A la porta de l’escola 
hi havia dos homes amb pistoles, ella ja sabia el 
que farien i va cridar: “Aina, segueix lluitant per 
la llibertat” Em callareu a mi, però no a totes 
les veus de les nines i dones del món!

—
El microrelat guanyador del concurs «Nines que lluiten per la seva 
educació» correspon a  l’alumna Marina del Carmen Roldán Barranco de 
cinquè de primària del CEIP Puig de Sa Ginesta.



Divendres 03 de març

Inauguració de l’exposició «No tenc amo». Presentació del còmic 
Catalina Homar, a càrrec de la directora insular d’Igualtat, Nina Parrón.
L’autora de l’exposició, Diana Raznovic, utilitza la ironia i l’humor com a 
armes per enderrocar les violències masclistes. L’exposició es podrà visitar des 
del dia 2 fins al 15 de març.

Lloc: Es Generador, C/ Voranova, 8, de Son Caliu    
Hora: 18 h 
Amb la col·laboració de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca
Organitza: Joventut – Igualtat

Dimecres 8, 15, 22 i 29 de març

Taller sobre entrenament bàsic de la motricitat corporal aplicat als 
treballs dins l’hoteleria: TREBALLAR SA, a càrrec de Mona Belizán.
El taller, que constarà de quatre sessions, tractarà sobre com vèncer els dolors, 
el cansament i les malalties associades al treball a l’hoteleria, mitjançant 
l’educació del moviment corporal i utilitzant recursos naturals del cos, el que 
es tradueix en estats anímics més beneficiosos i plaents. *És imprescindible 
portar-hi roba còmoda i estoreta/tovallola. 

Dirigit a dones treballadores de la neteja, restauració i manteniment, 
jardineria, cambreres de pisos i empleades de la llar.  
Màxim: 15 dones
Inscripcions: s’ha d’enviar un correu electrònic a igualtat@calvia.com 
amb nom i llinatges, edat, adreça electrònica i telèfon.
Organitza: Cohesió Social i Igualtat

Dimecres 8 de març

Càpsula «Crowdfunding: l’arma secreta per a l’equitat i la inclusió 
de la dona». «El Crowdfunding canviarà la forma com les empreses de 
dones aconsegueixen capital» L’objectiu és aprofundir en el coneixement del 
crowdfunding com a eina de finançament de projectes i el seu impacte en 
l’emprenedoria femenina i l’equitat de gènere. Es tracta d’analitzar campanyes 
reeixides de crowdfunding liderades per dones, per definir estratègies i 
millorar les pràctiques.



Dirigit a dones emprenedores i dones que volen posar  
en marxa una empresa. 
Lloc: IFOC - C/ Diego Salvà Lezáun, 2 Palmanova    
Hora: 10 - 11.30 h 
Inscripcions: http://www.reunalia.com/6132205
Organitza: IFOC

Acte de desig, rebuig i record de les dones assassinades 
per violència de gènere
Com cada mes, us convidam a participar en la concentració per recordar les 
dones assassinades pel fet de ser dones, per mostrar el vostre rebuig i desitjar 
que s’acabin les violències masclistes a través de la igualtat entre dones i 
homes, el respecte i el bon tracte.

Lloc: IFOC         
Hora: 12h.  
Organitza: Igualdad

Manifestació del 8 de març, Dia de la Dona, a Palma
Participa-hi! La gent de Calvià ens aplegarem davant el Bar Cristal de la plaça 
d’Espanya de Palma, 15 minuts abans de l’inici de la marxa. 

Dijous 9 de març

Emissió del programa de ràdio «Andrea’s Fashion», a càrrec d’Andrea 
Tendero. «Les dones a la publicitat» 

Lloc: Ràdio Calvià (107.4 FM)       
Hora: 14 h
Organitza: Joventut

Inauguració de l’exposició «Dona i microcrèdit», a càrrec de l’Associació 
Treball Solidari. Un viatge pel món de la mà dels grans responsables d’una 
nova forma de concebre les economies familiars i d’albirar un somni: portar 
l’esperança d’un futur millor a milions de persones. L’exposició es podrà visitar 
des de el dia 9 de març fins al 26 de maig de 2017.

Lloc: sala d’exposicions de l’Ajuntament de Calvià    
Hora: 19 h
Organitza: Cultura



Divendres 10 de març

Taller d’experiència creativa per a famílies «Protagonistes de la vida», 
a càrrec de Cris Pink.
Colors, textures, material tèxtil i de reciclatge són els agents que expressen 
millor el que ens mou, el que ens agrada i el que duim dedins. Amb imaginació 
i bones idees ens convertim en protagonistes de la nostra història, donam ales a 
la nostra ment i compartim la nostra experiència amb la família i el grup.

Lloc: Biblioteca de Santa Ponça - Galatzó   
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Adreçat a famílies.       
Màxim: 20 persones
Inscripcions a través del Facebook de Biblioteques de Calvià
Organitza: IMEB - Igualtat

Dilluns 13 de març

Programa de ràdio «Bebo, fumo y desafino. Rock en femenino»
Programa de ràdio fet per i per al jovent calvianer. Faran un repàs a la 
trajectòria de les dones rockeres que han fet història. 
Vine a participar!!! Crida al 971683000

Lloc: Sala Amplificador, Es Generador, Son Caliu   
Hora: 16.30 h
L’emissió del programa serà el dimarts 14 a les 14 h a Ràdio Calvià (107,4FM)
Organitza: Benestar social

Dimarts 14 de març 
 

Programa de ràdio «Efecte dones, efecte d’ones»
Parlarem de i amb dones d’empenta que han format part de la vida 
del nostre municipi.

Lloc: Radio Calvià (107.4 fm)       
Hora: 10h
Organitza: Igualdad



Divendres 17 de març 
 

Presentació del llibre Aurora Picornell (1912-1937). De la història al 
símbol, de David Ginard i Feron.
El llibre narra la història biogràfica d’Aurora Picornell, el seu entorn familiar 
i polític. S’hi analitza el procés de formació i difusió del símbol associat a «la 
Pasionaria» de Mallorca.

Lloc: Sa Societat, Calvià Vila      
Hora: 19 h
Organitza: Cultura

Dimecres 22 de març 
 

Taula rodona: «Mesures d’igualtat posades en marxa en les diferents 
institucions» Benvinguda del Batle, sr. Alfonso Rodríguez Badal.  
Hi intervendran:

• Nati Francés Gárate, tinent de batle delegada de Cohesió Social i Igualtat 
de l’Ajuntament de Calvià.

• Aligi Molina Suárez, regidor d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics de 
l’Ajuntament de Palma.

• Mª Antonia Carbonero Gamundí, directora de l’Observatori Social de les 
Illes Balears i coordinadora del grup d’investigació Desigualtats, gènere i 
polítiques públiques a la UIB.

• Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona.
• Nina Parrón, directora insular d’Igualtat del Consell de Mallorca.

Lloc: Sa Societat - Calvià Vila      
Hora: 10.30 - 13 h
A les 13 h s’oferirà un aperitiu
Organitza: Llar de Calvià

Dissabte 25 de marzo 
 

Sprint Girls Calvià 2017, impulsat per Marta Lliteras
L’objectiu rau a promocionar la igualtat efectiva entre homes i dones en 
l’àmbit de l’esport. És una trobada multiesportiva en la qual, a través de la 
diversió, la cooperació i el treball en equip, es vol empoderar les assistents. 



«Nedar en un mar de coneixements, córrer riscs en equip i pedalejar juntes 
en la mateixa direcció»

Lloc: pista d’atletisme de Magaluf    
Hora: de 10.30 a 13.30 h
Dirigit a 150 al·lotes entre 12 i 18 anys
Inscripcions: igualtat@calvia.com
Organitza: ICE - Igualtat

Dimarts 28 de març 
 

Taller per a persones majors «L’autoestima, el respecte cap a una mateixa 
i cap a les altres persones», a càrrec de Deyana Mihaylova.
Xerrada de sensibilització sobre els beneficis de tenir una bona autoestima, 
amb alguns exercicis i dinàmiques grupals. S’hi definiran conceptes com 
«autoestima», «autoconcepte» i «autoimatge».

Lloc: Centre Cultural de Son Ferrer   
Hora: 10 - 11.30 h
Organitza: Creu Roja

Conferència «Dones sufragistes», a càrrec de Toni Pallicer.
La presentació anirà a càrrec de Nati Francés, tinent de batle de Cohesió Social 
i Igualtat. Es parlarà del feminisme, unit al sufragisme, des de distints països i 
èpoques, a més de les ideologies que els sustentaven, la finalitat de les quals era 
al capdavall la mateixa: la igualtat de la dona respecte de l’home.

Lloc: Biblioteca Santa Ponça - Galatzó      
Hora: 19.30 h
Organitza: Biblioteques de Calvià (IMEB)

Divendres 31 de març 
 

Cine fòrum «La igualtat és la resposta», a càrrec de Meritxell Esquirol.
L’alumnat dels instituts del municipi han elaborat curtmetratges des de la 
perspectiva de gènere, crítics amb el patriarcat i incidents amb la importància 
de la conscienciació de la necessitat de la igualtat de gènere en la nostra societat. 

Lloc: sala d’actes de l’IES Bendinat
Hora: 19 - 21 h
Organitza: IMEB – Igualtat



Durant tot el curs  
 

Realització de tallers als CEIP i IES del municipi de Calvià
Tallers als centres educatius d’infantil i primària i als instituts d’educació 
secundària del municipi que ho sol·licitin. 

L’objectiu és conscienciar l’alumnat en igualtat i sobre la corresponsabilitat. 
Es pretén que l’alumnat pensi i reflexioni amb la presentació de situacions 
quotidianes, des de les joguines, els contes, els fets actuals, els estereotips 
quotidians, etc.

Organitza: Benestar social

Durant tot el mes  
 

Programa de ràdio “Món de colorins”
www.mondecolorins.com

Programa de ràdio que s’enregistra als centres educatius del municipi i que, 
per commemorar el Dia de la Dona, l’han dedicat a la igualtat de gènere, a 
rompre els estereotips, a xerrar de dones importants i a protestar sobre algunes 
desigualtats que pateixen les dones i les nines en l’actualitat.

Data: l’emissió del programa serà els dissabtes   
Hora: de 10 a 11 h
Lloc: Ràdio Calvià (107.4 FM)
Organitza: IMEB

Dipòsit Legal  PM  243-2017

(il.)  Haider Cheema, CEIP SES ROTES VELLES

Edita: Ajuntament de Calvià

Impremta: Amadip Esment


