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Dijous 2 de març 
20.30 h
«Tocats pel cine», amb la pel·lícula De 
tu ventana a la mía, al Teatre d’Artà.

Divendres 3 de març
19.00 h
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
«De bon de veres: dones reals, cos-
sos reals» del Grup de Dones d’Artà, a 
les voltes de Na Batlessa. L’exposició 
romandrà oberta fins dissabte 11 de 
març i l’horari serà cada dia de 18 h a 
20 h, excepte diumenge 5 i dimarts 7, 
que serà d’11 h a 13 h. 

Dissabte  4 març
17.30 h
«Només per a dones, exclusiu per a 
homes», taller de mestissatge de gè-
nere, al Teatre d’Artà. 

Dilluns 6 de març
18.00 h
Vídeo sobre vivències personals i xer-
rada «Análisis de la normativa de las 
empleadas del hogar», a càrrec de 
Càritas Diocesana de Mallorca i Grup 
d’Acció Social d’Artà, al Centre Social. 
Hi haurà un espai d’entreteniment 
per als infants.

Dimarts 7 de març

Al mercat, paradeta informativa de la 
Creu Roja pel Dia de la Dona. 

16.00 h
«Tota la Colònia de Sant Pere Vestim el 
poble de lila», a la plaça de l’Església.

17.30 h
La caputxeta forçuda, contacontes a càr-
rec de l’Associació Escull Solidari, a la 
Biblioteca de la Colònia de Sant Pere.

Dimecres 8 de març 
11.00 h
«Els centres escolars d’Artà Vestim el 
poble de lila», al carrer de Ciutat. 

16.00 h
«Tot Artà Vestim el poble de lila», al 
carrer de Ciutat.



19.00 h
Tracta d’evitar-la, cinema i conferèn-
cia sobre el tràfic de persones i els 
drets humans, al Teatre d’Artà. La 
presentació anirà a càrrec de Fina 
Santiago, consellera de Serveis So-
cials i Cooperació.
 
Dijous 9 de març 
20.00 h
«Total Dona», sessió de vinil 100 %, a 
càrrec del Col·lectiu Som, al Bar Total.

Divendres 10 de març 
20.00 h
«Organízate si no quieres que te or-
ganicen», conferència de Las Kellys 
Mallorca, al Teatre d’Artà.

Dissabte 11 de març   
10.30 h
Sessió gratuïta de cura de la pell a 
Vicky Complements (c/ de Ciutat, 17). 
Inscripció prèvia al 653 750 766.

11.00 - 14.00 h
Portes obertes al Jardí de les Dones 
(camí de Carrossa, 0,9 km). Entrada 
gratuïta. Inscripció prèvia a 672 113 
143 o a anna@gartenderfrauen.com

20.00 h
Coro de Asesinas, obra de teatre a càr-
rec de l’Associació de Veïns de Son 
Rapinya, al Teatre d’Artà. Preu: 5 euros.

Diumenge 12  de març
12.00 h
«Constel·lacions.0», 
taller a càrrec de Fuensanta Díaz. 
Inscripció: afuensantadiaz@gmail.com. 
Preu: 35 euros.

18.00 h
«El joc de la pintura i el fang», 
tallers intergeneracionals a càrrec de 
Espacio Skholè. 

19.00 h
«LGC: lògica global convergent. Amb  
quins ulls mires el que veus?», xerra-
da a càrrec de Fuensanta Díaz.
 
20.00 h
«Connexió craniosacra i resignifi-
cació del passat», xerrada a càrrec 
de Graciela Deodato. 

Dimecres 15  de març  
17.30 h
La caputxeta forçuda, contacontes a 
càrrec de l’Associació Escull Solidari, 
a la Biblioteca d’Artà. 
Inscripció prèvia a la Biblioteca.
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