DIA DE LES DONES
CALVIÀ 2021

El pas a l’esperança
Saps quin és el pas cap a l’esperança? Idò mira, jo t’ho diré! Totes les dones que han
lluitat i s’han deixat la pell per nosaltres. Jo crec que tenim l’esperança, però l’haurem
d’aconseguir. Diferents dones han fet alguna cosa pel món i, tot el que han fet, ens ha
demostrat que les dones són molt fortes. Elles han ajudat la gent per fer el que volen
i el que poden. Tenen una capacitat de força, d’orgull, de sentir, d’alegria, de tot!
Biel Naranjo García, Jaume I, microrelat
Kinjal Wagle, Cas Saboners, dibuix

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS 8M
CONCURS DE CARTELLS AMB LA TEMÀTICA «DONES QUE HAN FET CAMÍ»
Dia i hora: recollida de cartells el 23 de febrer a les 14 h
Lloc: en els centres educatius de Calvià
Dirigit a: infants de segon de primària
Inscripció: les tutores i tutors els facilitaran el full d'inscripció

CONCURS DE MICRORELATS AMB LA TEMÀTICA «DONES QUE HAN FET CAMÍ»
Dia i hora: recollida de microrelats el 23 de febrer a les 14 h
Lloc: en els centres educatius de Calvià
Dirigit a: infants de cinquè de primària
Inscripció: les tutores i tutors els facilitaran el full d'inscripció

«QUAN ETS CAPAÇ DE VEURE EL SUBTIL, ÉS FÀCIL GUANYAR», SUN TZU

«Conèixer la història del feminisme» (Sandra Sedano Colom) i proposta d'activitat per elaborar un
registre sobre la identificació de situacions de desigualtat i com les gestionam emocionalment.
Dia i hora: 23 de febrer de les 16 h a les 18 h
Lloc: plataforma Zoom
Dirigit a: conselleres i consellers del Consell de l’Adolescència de Calvià

«QUÈ ÉS PER A TU EL 8M?»

Participació en la realització d'un vídeo commemoratiu del Dia Internacional de les Dones, amb la participació
de la joventut calvianera d'entre 12 i 30 anys.
Data límit d'inscripció per participar en el vídeo: 25 de febrer de 2021
Data límit per enviar els vídeos: 1 de març de 2021
Data de publicació a les xarxes socials de Joventut de Calvià: 8 de març de 2021
Lloc: en línia, a difondre a les xarxes socials
Dirigit a: la joventut calvianera d’entre 12 i 30 anys
Inscripció prèvia al següent formulari: bit.ly/video8M

LES BIBLIOTEQUES A LES XARXES

Programa de Biblioteques a les xarxes socials per al Mes de les Dones. Es faran exposicions virtuals, guia de
lectura, apunts feministes...
Dia i hora: tot el mes de març de 2021
Lloc: en línia, a www.bibliotequesdecalvia.com
Inscripció: necessària, a través de xarxes socials i del web

«FORÇA ÉS LA NOVA BELLESA»

Exposició fotogràfica i cultural temporal.
Les visites es poden fer des del dilluns 8 de març fins al divendres 12, de les 9 h a les 19.45 h, i el dissabte 13
de març de les 11 h a les 19.45 h.
Publicació a les xarxes socials de Joventut Calvià: 8 de març de 2021
Lloc: xarxes socials de Joventut Calvià, i presencial amb cita prèvia a Es Generador, C/ de Voranova, 8 ( Son
Caliu), telèfon 971 683 000 o al correu juventud@calvia.com

L’HORA DEL CONTE FEMINISTA

Tallers i contes per al Mes de les Dones.
Es farà un taller feminista i es contarà un conte cada dissabte del mes de març de 2021.
Dia i hora: tots els dissabtes del mes de març a les 11.30 h
Lloc: en línia, a www.bibliotequescalvia.com

MARXA SENDERISTA DIA DE LES DONES

El recorregut serà la ruta circular de Ses Vinyes.
Data: del 8 al 28 de març
Lloc: Finca Pública Galatzó
Inscripció: esportistes federades, places limitades a www.sportmaniacs.com / persones no federades poden
realitzar l'activitat lliurement sense estar inscrites.
Organitza: Club de Montaña Yaís amb la col·laboració de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i
l'Ajuntament de Calvià.

XARXA DE MISSATGES DE RECONEIXEMENT: «MIRADES DE DONA A DONA QUE
CONSTRUEIXEN»

Activitat intergeneracional a les xarxes.
A través d'un missatge o fotografia donam el nostre reconeixement a dues dones del nostre entorn i anam
explicant el que admiram i volem fer visible d'elles: els seus valors, els seus fets, la seva implicació social o
familiar... i en visibilitzam el lloc com a dona a la societat.
Dia i hora: 8 de març
Lloc: xarxes socials de l’Ajuntament de Calvià
BIBLIORÀDIO INFANTIL
Programa de ràdio infantil amb nins i nines de Biblioteques de Calvià amb motiu del Dia de les Dones.
Presencial i telefònic.
Dia i hora: 8 de març, de les 16 h a les 17 h
Lloc: sintonitza Ràdio Calvià (107.4 FM)
TALLER DE MAGUES FAMOSES
Taller de magues famoses per a nins i nines del municipi, a càrrec de Letrimagia.
Dia i hora: 8 de març, a les 17.30 h
Lloc: en línia, a www.bibliotequescalvia.com
Inscripció necessària, a través de les xarxes socials i del web.
«LA DONA I L'ESTIMULACIÓ COGNITIVA»
Taller xerrada amb la psicòloga Eva García, professora d'estimulació cognitiva, sobre l'evolució de la dona
en la societat i les seves conseqüències.
Dia i hora: 8 de març
Lloc: en línia, se publicarà a la web de la Llar: www.llardecalvia.es, i al grup de facebook de la Gent Gran
de Calvià.
«QUÈ SAPS DEL 8M?»
Plantejarem un seguit de preguntes amb possibles respostes mitjançant les xarxes socials de Joventut
Calvià, perquè la joventut calvianera pugui participar-hi i conèixer què sap del 8M.
Dia i hora: 8 de març de 2021
Lloc: xarxes socials de Joventut Calvià
PROGRAMA ESPECIAL A L'ESPAI DE JOVENTUT DE RÀDIO DEDICAT AL 8M
Repassarem les activitats preparades per aquest departament amb la presència d'algun o alguna jove
referent o entès o entesa en la temàtica feminista.
Dia i hora: 9 de març de les 11 h a les 12 h
Lloc: sintonitza Ràdio Calvià (107.4 FM)
«LA CÀRREGA MENTAL DE LES CURES: UNA CÀRREGA INVISIBLE»
Taller dirigit a dones cuidadores de persones dependents i als i les professionals i treballadores familiars, a
càrrec de Violeta Alcocer.
Dia i hora: 9 de març de les 18.30 h a las 20.30 h
Lloc: plataforma Zoom
Inscripció: calviasocial@calvia.com
LECTURA DEL LLIBRE LA TRENA
Club de lectura del llibre La trena, de l'autora Laetitia Colombani.
Dia i hora: 9 de març a les 19 h
Lloc: en línia, www.bibliotequescalvia.com
«VELLESES FEMENINES»
Programa de ràdio Ser majors a Ràdio Calvià. Entrevista que farà la psicòloga Sabrina Burgos a una dona
gran del municipi.
Dia i hora: 10 de març de les 11 h a les 12 h
Lloc: sintonitza Ràdio Calvià (107.4 FM)

«LLIURES I EMPODERADES? ELS I LES JOVES PARLAM D'IGUALTAT»
Debat col·loqui mitjançant una trobada en línia amb la joventut calvianera d'entre 12 i 30 anys. Tendrem com
a moderadora Ana Pérez, educadora social del Centre Municipal de Serveis Socials de Palmanova, conjuntament amb un dels nostres informadors juvenils.
Dia i hora: 10 de març de les 17.30 h a les 18.30 h
Lloc: en línia
Inscripció: necessària, la qual s'ha de fer prèviament mitjançant l'enllaç al formulari següent:
bit.ly/Inscripcions8M. Es facilitarà l'enllaç corresponent per participar a la reunió.
KAHOOT FEMINISTA: QUÈ SAPS D'IGUALTAT? JUGAM EN LÍNIA I APRENEM
Respondrem conjuntament amb la joventut calvianera d'entre 12 i 30 anys que vulgui participar en aquest
qüestionari especial d'Igualtat, alhora que debatrem i aprendrem.
Dia i hora: 12 de març de les 17.30 h a les 18.30 h
Lloc: en línia
Inscripció: necessària, la qual s'ha de fer prèviament mitjançant l'enllaç al formulari següent:
bit.ly/Inscripcions8M Es facilitarà l'enllaç corresponent per participar a la reunió.
DEGENÉRATE MUCHO, DE “ LAS XL”
Un espectacle amb molt d’humor i música en directe que reflexiona sobre com ens construïm.
Dia i hora: 13 de març a les 19 h. Obertura de taquilles a les 18 h
Lloc: Auditori de Peguera
Entrades a NOTIKUMI.COM
RÀDIO EN FEMENÍ
Programa especial a l'espai de Joventut de Ràdio Calvià, en el qual analitzarem Disney des d'una perspectiva
feminista. Escoltarem i donarem resposta en directe a les inquietuds dels i les joves, a més de repassar el
glossari bàsic del 8M. Amb la col·laboració de Gloria Cárcamo, tècnica de prevenció d'addiccions del Servei
d'Intervenció Social.
Els i les joves de Calvià que vulguin participar-hi poden enviar les seves preguntes i comentaris al correu
juventud@calvia.com.
Dia i hora: 16 de març, de les 11 h a les 12 h
Lloc: sintonitza Ràdio Calvià (107.4 FM)
Inscripció: al correu juventud@calvia.com
OBRA DE TEATRE LA ROJA
Obra del grup Mals Papers, proposada per l'associació Memòria Democràtica.
Maria i Pep són dos joves republicans que, després de casar-se a l’Ajuntament d’Esporles, comencen amb
il·lusió la seva vida. Ell sempre ha estat interessat per la política i és membre actiu del sindicat, i ella també
s’implica en les reivindicacions dels seus companys, però la tranquil·litat i la pau del poble es veuran pertorbades pel cop d’Estat del 18 de juliol de 1936.
Associació cultural Mals Papers d’Esporles
Autora i directora: Neus Nadal
Dia i hora: 21 de març a les 18 h
Lloc: Teatre Sa Societat
Recomanable reservar plaça a: memoriademocratica@calvia.com, o al Tel. 663715710
CAMPANYA #FemHistòriafentcamí
Calvià podrà compartir la història de les fites que hem anat aconseguint les dones a través dels cartells
distribuits por tot el municipi. La informació sorgeix d'un treball conjunt entre ajuntament i els IES Bendinat,
Calvià i Son Ferrer.

