25N DIA INTERNACIONAL

CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES

PROGRAMA 25 DE NOVEMBRE DE 2017
DIA INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES
Concurs de fotografia a Instagram #nohopermetis #calviadiuno
Termini: del 30 d’octubre al 27 de novembre
Bases a la web de l’Ajuntament de Calvià: 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.
Taller ‘’Encantades de la vida’’
Divendres 17 de novembre de 9:30 h a 13:00 h.
Dirigit a dones majors de 55 anys.
Lloc: Es Generador, C/ de Voranova, 8, 07181, Son Caliu, Calvià.
Inscripcions: igualtat@calvia.com
Programa de Ràdio “Bebo, fumo y desafino:
violencias hacia las mujeres”
Dilluns 20 de novembre de 17:00 h a 19:00 h.
Dirigit als i les joves del municipi de Calvià.
Lloc: Sala Amplificador, Es Generador, C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià.
Vine a participar-hi i conta’ns la teva. Sense inscripció prèvia.
Tallers WENDO. Autodefensa feminista, a càrrec d’Arena Petit i Gema Domínguez. L’objectiu és
l’apoderament de les dones, compartir experiències i pors davant les agressions sexistes i donar eines
emocionals, psicològiques i físiques per poder actuar davant una situació d’agressió al carrer,
als espais d’oci nocturn o a la vida quotidiana en general.
Dimecres 22 de nov
de 17 a 19:30 h
Lloc: IES Son Ferrer

Divendres 24 de nov
de 17 a 19:30 h
Lloc: IES Bendinat

Dimecres 29 de nov
de 17 a 19:30 h
Lloc: IES Calvià

Dirigit a dones majors de 12 anys. Inscripció a igualtat@calvia.com

Informa’t a www.calvia.com

PROGRAMA 25 DE NOVEMBRE DE 2017
DIA INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES CAP A LES DONES
Tallers contra la Violència masclista:
Teatre en femení i E- Trivial per la igualtat
Dijous 23 de novembre, a les 17 h i a les 18 h.
Dirigit al jovent del municipi de Calvià.
Lloc: Es Generador C/ de Voranova, 8, Son Caliu, Calvià.
Sense inscripció prèvia.
Acte de desig, rebuig i record de les dones assassinades al 2017
Record dels noms de les dones que han estat assassinades
en mans de les seves parelles o exparelles.
Divendres 24 de novembre a les 10:00 h.
Lloc: Instituts d’educació secundària del municipi.
Dirigit a la comunitat educativa dels IES de Calvià, Bendinat i Son Ferrer.
Caminam cap a una societat lliure de violències masclistes
Passejada popular amb actuacions i tallers. Al final del recorregut, es llegirà un manifest
que condemna les violències quotidianes cap a les dones i en record de les dones
assassinades per violència de gènere durant l’any 2017.
Dissabte 25 de novembre de 10:30 h a 13:00 h.
Dirigit a tota la ciutadania.
Lloc de partida: Passeig de Calvià, aparcament municipal de Palmanova.
Sense inscripció prèvia.
Projecció i col·loqui ‘’La maleta de Marta’’ (castellà)
Pel·lícula documental de Günter Schwaiger, mostra la lluita de na Marta, una dona a qui el
seu home va intentar assassinar. Dóna veu a persones expertes en violència de gènere de
la psicologia, la psiquiatria i policies, com també a alguns homes que han estat agressors.
Comptarem amb la presència de Marta Anguita, la protagonista, que participarà en el
col·loqui posterior.
Dissabte 25 de novembre de 17:00 h a 19:00 h.
Dirigit a tota la ciutadania.
Lloc: Sala de Palmanova, c/ de Diego Salvà Lezaún, 2. Palmanova.
Hi haurà servei de ludoteca gratuït (s’ha d’avisar a l’adreça igualtat@calvia.com).
Hi col·labora Amnistia Internacional-Illes Balears.
Cinefòrum i lliurament de premis del concurs de fotografia “No ho permetis”
Es projectarà el film Agua (castellà), dirigit per la directora Deepa Mehta (2005).
La història transcorre al 1938, a la Índia colonial. Segons les creences hindús, quan la
dona es casa, es converteix en la meitat de l’home. Per tant, si ell mor, es considera
que la dona ha mort.
Posterior col·loqui a càrrec de la Fundació Vicente Ferrer.
Divendres 1 de desembre de 18:00 h a 21:00 h.
Dirigit a majors de 12 anys.
Lloc: Sala d’actes de l’IES Bendinat. C/ de l’Arquitecte Francesc Casas, 13.
Sense inscripció prèvia. Organitza: IES Bendinat.
Primeres jornades sobre prostitució, una forma de violència cap a les dones
Presentació del diagnòstic de prostitució al municipi de Calvià.
Dimarts 12 de desembre.
Lloc: Sala Palmanova, c/ de Diego Salvà Lezaún, 2. Palmanova.
Organitza: MAPCAL
Col·labora: IBDona, UIB, Metges del Món, Creu Roja, Casal Petit.

Més informació a www.calvia.com
Totes les activitats són gratuïtes

