
PROGRAMA DEL DIA DE LES DONES

CALVIÀ, 8 DE MARÇ DE 2018

L'ALEGRIA I LES DONES

El cartell és el dibuix guanyador de Clemencia Planas Solivellas alumna de segon de primària

del CEIP Xaloc, del concurs “La dona més divertida que conec”. 

El  microrelat  guanyador  del  concurs  “Nines  que  persegueixen  els  seus  somnis”  correspon  a

l’alumna Natalia Cáceres Valcárcel, de cinquè de primària del CEIP Jaume I. 

Campanya de suport a les dones a Instagram

Posau l'etiqueta (hashtag) #SOYMUJER a fotografies en les quals les dones siguin protagonistes.

Presentació de les bases dia 1 de març a www.calvia.com.

DIVENDRES 2 DE MARÇ

Exposició «Dones excepcionals en el camp de l'educació», editada pel  Consell de Mallorca

dins el projecte “Mallorca té nom de dona” i ampliada per l'Ajuntament de Calvià. 

Aquesta exposició presenta les obres i aportacions en el camp de l'educació de Clara Hammerl,

Rosa Sensat, Marta Mata, Margalida Comas i les mestres de Calvià.

L’exposició es podrà visitar des del dia 2 de març fins al 16 de març de 2018.

Lloc: Sala de l'arxiu de l'Ajuntament

Horari de visita: de 9 a 20 h

DISSABTE 3 DE MARÇ

Primera trobada de Gegantes de Mallorca: «Gegantes per la igualtat»

Es passejaran pels  carrers de Calvià Vila  celebrant  el  Dia de les Dones.  Les dues gegantes

calvianeres, la Reina Violant i na Fàtima seran les amfitriones d'aquesta trobada de Gegantes de

tota Mallorca. 

El recorregut serà: carrer Major, plaça de la Vila, carrer de Jaume III i plaça Nova.

Lloc: Carrer Major (davant Sa Societat). Calvià Vila    



Hora: 17 h 

Organització: Associació Pere Josep Canyelles

Col·laboració: Geganters de Calvià i l'Agrupació de Colles Geganteres de les Illes Balears

DILLUNS 5 DE MARÇ

Campanya a Facebook d'@BibliotequesdeCalvià i Instagram sobre la dona i la literatura

La campanya tendrà lloc des del dia 5 fins l'11 de març de 2018.

Taller KO a les addiccions. Autodefensa feminista «Especial dones», a càrrec de Chus Murillo

L'objectiu és l'apoderament de les dones, des de l'enfocament de l'exercici físic i l'esport.

Dirigit a dones majors de 12 anys. 
Màxim de 20 persones.
Inscripció prèvia de l'1 al 5 de març a Es Generador o enviant un correu a juventud@calvia.com.
Lloc: Es Generador
Hora: 18 h

DIMARTS 6 DE MARÇ

Exposició «Grandes mujeres de la historia» 

Aquesta exposició presenta les dones que han estat subjectes actius i agents de canvi social i

polític.

L'exposició es podrà visitar des del dia 6 de març fins al 6 d'abril de 2018.

Lloc: Es Generador 

Horari de visita: d'11 a 14 h i de 16 a 21 h

DIMECRES 7, 14 I 21 DE MARÇ

Taller sobre entrenament bàsic de la motricitat corporal aplicat a les feines de l'hoteleria:

«Treballar sa», a càrrec de Mona Belizán

El taller de tres sessions, dirigit a dones treballadores de la neteja, restauració i manteniment,

jardineria, cambreres de pisos i empleades de la llar, tractarà sobre com vèncer els dolors, el

cansament  i  les  malalties  associades al  treball,  mitjançant  l’educació  del  moviment  corporal  i

utilitzant recursos naturals del cos,  fets que es tradueixen en estats anímics més beneficiosos i

plaents.
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Lloc: Sala Caldera, Es Generador

Hora: de 9.30 a 11.30 h

Són imprescindibles roba còmoda i estoreta/tovallola.

Màxim: 20 dones

Inscripcions: s’ha d’enviar un correu electrònic a igualtat@calvia.com, amb nom i llinatges, edat,

adreça electrònica i telèfon.

DIJOUS 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 amb el lema "Si ens aturem totes,

s'atura el món" per exigir plena igualtat de drets, oportunitats i condicions de vida entre dones i

homes.  

Emissió del programa de ràdio «Especial Dia de les Dones»

Programa dedicat a la vaga feminista mundial que s'ha convocat per a aquest dia arreu del món,

en què consistirà, per què, qui la pot fer... A més, parlarem del biaix salarial i per què les dones

cobren menys que els homes. 

Lloc: Ràdio Calvià (107.4 FM)

Hora: de 13 a 14 h

Emissió del programa de ràdio «Especial entre todas»

Lloc: Ràdio Calvià (107.4 FM)

Hora: 16 h

Manifestació 8 de març. Dia Internacional de la Dona 2018

"Si ens aturam totes, s'atura el món". 

Lloc: Plaça d'Espanya (Palma)

Hora: 19 h

DIVENDRES 9 DE MARÇ

Presentació de la revista Entorn, núm. 7, dedicada a les dones.

Lloc: Cafè botiga Amadip.esment (Palmanova)
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Hora: 19 h (pendent de confirmació)

DISSABTE 10 DE MARÇ

Ruta per les escoles de nines de Calvià

Es farà un recorregut per Calvià Vila per les cases on es trobaven diferents escoles de nines. Es

complementarà amb la visita a l'exposició "Dones excepcionals en el camp de l'educació".

Lloc: entrada de l'Ajuntament

Hora: 11 h 

Inscripcions: s’ha d’enviar un correu electrònic a igualtat@calvia.com, amb nom i llinatges, edat,

adreça electrònica i telèfon.

DIUMENGE 11 DE MARÇ

Teatre «La sorpresa del Roscón», escrit per Elvira Lindo i protagonitzada per Assun Planas

Aquesta obra és una reflexió d'una dona que intenta entendre en quin moment de la seva vida va

començar a equivocar-se. 

Lloc: Sa Societat - Calvià Vila 

Hora: 19 h

DILLUNS 12 DE MARÇ

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-hi el vostre rebuig i desitjar que s’acabi la violència masclista a

través de la igualtat entre dones i homes, el respecte i el bon tracte.

Lloc: Carrer Major de Calvià Vila

Hora: 12 h

DIVENDRES 16 DE MARÇ

Taller «Seguim encantades de la vida», impartit per Rosa Isabel Mascaró

Dirigit a dones majors de 55 anys. 

Lloc: Es Generador (Sala Amplificador) 
Hora: 9.30 a 13:30 h
Inscripcions: enviau un correu electrònic a igualtat@calvia.com amb nom i llinatges, edat, adreça
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electrònica i telèfon.

DIMARTS 20 DE MARÇ

Club de lectura La mujer rota, de Simone de Beauvoir

Consisteix en tres relats en què la protagonista sempre és una dona que, en diferents moments de

la seva vida, es troba en situacions sense sortida: l'edat, la soledat, l'agonia de l'amor. 

Lloc: Biblioteca de Calvià - Can Verger

Hora: 19.30 h


