PER UN PLANETA
50-50 EL 2030

FEM EL PAS
PER A LA IGUALTAT
DE GÈNERE

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
MOVIMENT FEMINISTA DE MALLORCA
• 8 de març, a les 20.00 h. Manifestació amb el
lema “Dones lliures, dones en lluita”. Lloc: surt
de la plaça de la Porta Pintada i acaba a la plaça
de la Reina
IBDONA I ÒRBITA EDITORIAL
• 10, 12 i 13 de març. IBDona i Òrbita Editorial
organitzen Un Març de Dones, Teatre de Barra.
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona es
presenten quatre obres dedicades a diferents
personatges femenins.
• Programa:
· Constel·lacions, de Marta Barceló. Lloc: Bar Illenc
· Magdalena Bonet, d’Irene Niubó. Lloc: Ca la Seu
· Urgències 24 h, de Carme Planells. Lloc: Molta
Barra
· Helena la Balena, d’Aina de Cos. Lloc: Lemon
Tree
• La imatge de l’edició dedicada a la dona ha
estat cedida per l’artista Maria Carbonero, que
d’aquesta manera participa en la celebració del
Dia Internacional de la Dona.
AJUNTAMENT DE BINISSALEM
• 8 de març. Concentració i lectura del Manifest a
l’Ajuntament
• 11 de març, a les 12.00 h. Lliurament de premis
del IV Certamen de Dibuix a les Escoles amb el
lema “Som iguals, som diferents”. L’exposició
romandrà oberta fins al 24 de març
• 11 de març, a les 21.00 h. Sopar de dones
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
• 4 de març a les 19.00 h. Presentació del
programa del Dia de la Dona i de l’Exposició
fotogràfica itinerant de l’IBDona “Dones
reconstruïm la Història. Les Illes 1880-1936”, a
càrrec del batle de Calvià, Alfonso Rodriguez i
de la directora de l’IBDona , Rosa Cursach. Lloc:
Ajuntament de Calvià. Horari : del 4 de març al
22 d’abril. A continuació “Veu de Dones”. Recital
d’Arantxa Andreu i Juan Llamas. Homenatge a
les dones compositores.
• 5 de març, d’11.00 a 13 h. Vine a fer esport amb
nosaltres. Pista d’atletisme de Magafull.
• 7 de març. Es Generador, de 17.30 a 18.30 h.
Programa de ràdio Saps el que cantes?
• 8 de març, a les 10.00 h. Programa de ràdio Dia
de la Dona a Ràdio Calvià
• 8 de març a les 18.00 h. Conferència “De
Marie Curie a la igualdad: las mujeres y las
ciencias”, a càrrec de María Jesús Santesmases,
investigadora del CSIC. Lloc: Sala Palmanova
AJUNTAMENT DE CAMPOS
• Del 5 de març al 29 d’abril. Exposició itinerant
de l’IBDona “Dones i reines de Mallorca. L’espai
femení a l’edat mitjana”. Lloc: Can Pere Ignasi
• 5 de març. Inauguració i visita guiada a càrrec
de l’investigador Jaume Llabrés
• 8 de març. Conferència “L’empremta del treball
femení a l’antiguitat i a l’edat mitjana”, a càrrec
de l’escriptora i historiadora Eusèbia Rayó
AJUNTAMENT DE FELANITX
• Del 5 a l’11 de març. Exposició d’art “Dona(nt)
art”. Dones artistes de Felanitx. Lloc : Mart
Galeria. Inauguració dia 5 de març a les 19.00 h
• 12 de març. Contacontes “Ni prínceps ni
princeses”. Ho organitza l’Associació Felanitx
per la Igualtat. Interpretació: Laus Fullana.
· A les 11.00 h, a Cas Concos
· A les 16.00 h, al Local Social de s’Horta
· A les 18.00 h, al Centre Cívic de Portocolom
• 8 de març. Cinefòrum “El secreto del arroz”,
adreçat a l’alumnat de l’IES Felanitx i Es
Lledoner. Ho organitza l’Ajuntament de Felanitx i
la Direcció Insular d’Igualtat de l’IMAS
• Dies 3, 10, 17 i 31 de març. Taller “Cos, dona i
construcció cultural de gènere”. IES Felanitx
AJUNTAMENT DE LLOSETA
• Taller de fotografia “Nines que fotografien
dones”
• Dia de curtmetratges dirigits per dones. Lloc:
Teatre de Lloseta
• 9 de març, a les 19.30 h. Presentació de
l’IBDona a càrrec de la directora, Rosa Cursach.
Xerrada a càrrec de Meritxell Esquirol “Promoció
de la feminitat als mitjans de comunicació”.
Lloc: Ajuntament de Lloseta

AJUNTAMENT DE MAÓ
• Del 25 de febrer al 3 de març, a les 19.00 h.
Taller de microrelats, a càrrec de Fàtima Anglada.
Lloc: Biblioteca de Maó
• Del 3 al 20 de març. Exposició “Identitat esculpida”. Autora: Mar Hernández Plana. Inauguració dia
3, a les 19.00 h, i conferència “Una experiència de
superació del càncer”, a càrrec de l’autora
• 4 de març, a les 19.30 h. Xerrada col·loqui: “La
dona al camp”, organitzada per UGT. Lloc: Sala de
Plens de l’Ajuntament
• 5 de març, a les 11.00 h. “Què feien les dones
talaiòtiques?”. Ho organitza el Museu de Menorca
• 6 de març, a les 10.00 h. III Cursa de la Dona, en
benefici d’Alba i Aspanob. Lloc: port de Maó
• 8 de març, a les 18.00 h. Improaventures. Lloc:
Biblioteca Pública
• 12 de març, de 10.00 a 13.00 h. Taula de
sensibilització per la igualtat. Consell Municipal
d’Igualtat. Mural “Una mà per la igualtat”. Recital
de poemes. Lectura del Manifest. Lliurament dels
premis del concurs de microrelats. Lloc: plaça de
la Conquesta
• 15 de març, a les 20.00 h. Col·loqui “Maó amb
mirada de dona”. Lloc: Sala de Plens
• 19 de març, a les 11.00 h. Teatre social per la
igualtat. Lloc: plaça Colom
• 31 de març. Conferència de la magistrada
Francisca Berdejo, organitzada per l’associació Sin
ti soy yo
• Cicle de cinema per la igualtat. Lloc: cinema
Ocimax de Maó
AJUNTAMENT DE MANACOR
• Del 5 de març al 25 d’abril. Cicle “Art, dona i
cultura”
• 5 de març, a les 18.30 h. Creative Commons,
espectacle còmic i teatral interactiu i poliglot, a
càrrec de la pallassa Aina. Companyia Té a tres.
Lloc: Torre de ses Puntes
• 26 de març, a les 19.30 h. Inauguració de
l’exposició “Màtria”. Escultures d’Antoni Miquel
Morro. Actuació musical d’Antònia Gomila i Petra
Riera. Lloc: torre de ses Puntes
• 22 d’abril, a les 20.00 h. Inauguració de l’exposició
“De la vora a l’horitzó”. Fotografies de Marta
Pujades. A continuació Veu de dones, amb Arantxa
Andreu i Juan Llamas. Lloc: torre de ses Puntes
• 25 d’abril, a les 19.45 h. Col·loqui amb l’escriptora
Najat El Hachmi, comentaris de la novel·la La filla
estrangera. Lloc: Biblioteca de Manacor
• 31 de març i 1 i 2 d’abril. Libera me. Acte
sacramental d’una dona maltractada. Obra
original de Núria Vizcarro i Xavier Gelabert. Lloc:
Teatre de Manacor
AJUNTAMENT DE PORRERES
• Del 12 al 26 de març. Exposicions dels treballs
dels concursos de microrelats, dibuixos i
fotografia. Lloc: Auditori de Porreres
• 12 de març. Lectura del Manifest; lliurament dels
premis dels concursos; concert del grup Katau.
Lloc: Auditori de Porreres
AJUNTAMENT DE SINEU
• 5 de març. Lloc: Sala de Batlles
· A les 17.00 h, curs “Una passa a favor teu”
· A les 20.00 h, tertúlia-exposició fotogràfica “La
dona treballadora a Sineu: ahir, avui i demà”
ASSOCIACIÓ CREIENTS I FEMINISTES
• 15 de març, a les 19.00 h. Projecció de la pel·lícula
Y ahora a dónde vamos?, de Nadine Labaki. Lloc:
local de la Fundació Serveis de Cultura per al
Poble, Palma.
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER
• Programa “Mucho por vivir”. Atenció psicològica i
social, testimonis, tallers
CÀRITAS MALLORCA
• 8 de març. Sessió del Dia de la Dona:
· Context històric, amb projecció i explicació del
vídeo Història del 8 de març. Pa i pau
· Història de dones transcendents, amb projecció
del vídeo de la història de Malala Yousafzai
· La nostra pròpia història, amb confecció d’un
mural “Nuestras mujeres hoy”
· Explicació de la campanya “Aturem les
violències masclistes” i lliurament de les xapes
de la campanya

CASAL DE LES DONES
• 3 de març, a les 18.30 h. Espai Intuïció, a càrrec
de Gemma Panadés
• 8 de març. Participació, conscienciació i sortida al
carrer
• 9 de març, a les 18.00 h. Tertúlia “Les dones dins
l’obra de Galeano”, a càrrec de Nati de Grado,
narradora, i Sandra Umbría, pianista. Lloc: Biblioteca
de les Dones
• 10 de març, a les 18.30 h. “Ho’oponopono,
introducció i pràctica del mètode de resolució
de conflictes”, a càrrec de Maria Sureda
• 15 de març, a les 18.30 h. Resolució de conflictes,
a càrrec de l’Ajuntament de Palma (activitats
Palma Educa)
COL·LECTIU DONES DE LLEVANT
• Homenatge a les mares i padrines. Jornades:
• 3 de març, a les 20.00 h. Espectacle
poeticomusical d’homenatge a les mares,
“Essència de mare”, amb la col·laboració especial
d’Antoni Perera i Maria del Mar Bonet. Lloc: Teatre
de Manacor
• 6 de març, a les 11.00 h. Celebració i descoberta
de la placa “Homenatge a les mares i padrines de
Manacor”. Lloc: plaça de les Perleres
• 10 de març, a les 20.00 h. Taula rodona “La
maternitat al segle XXI”. Lloc: Espai Na Camel·la
• 12 de març, a les 19.30 h. Espectacle de música
i dansa “Homenatge a les mares i padrines de
Manacor”. Lloc: Teatre de Manacor
• 17 de març, a les 19 h. Projecció de la pel·lícula
Para que no me olvides. Col·loqui amb Patricia
Ferreira, directora del film, i Caterina Pascual. Lloc:
Teatre de Manacor
• 18 de març, a les 20.00 h. “Homenatge a la
poeta Cèlia Vinyes Olivella, 100 anys (19152015)”. Lloc: Institució Pública Antoni M. Alcover
• 21 de març, a les 18.00 h. Dia Mundial de la
Poesia. Ruta poètica per Manacor. Els molins del
barri de Fartàritx. Lloc: Món de Llibres
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
• 29 de febrer, a les 20.00 h. Exposició “Dona i
microcrèdit: un món de treball i esperança”. Lloc:
sala d’exposicions de l’Ajuntament Vell
• 1 de març, a les 11.00 h. Cursa i marxa de la dona
per Formentera
A les 14.30 h, paella i concert de La 22 a benefici
de l’AECC. Lloc: envelat de l’aparcament Sa
Senieta
• 5 de març, a les 21.00 h. Sopar de germanor de
totes les dones
• 8 de març:
· A les 17.30 h, taula informativa. Lloc: plaça de la
Constitució
· A les 18.00 h, mobilització espontània (flashmob)
· A les 19.00 h, lectura del Manifest
· A les 19.30 h, xerrada “Dona i microcrèdit del
sud cap al nord”, a càrrec d’Antoni Serra, de
Treball Solidari
• 11 de març, de les 17.00 a les 21.00 h. Taller
“Dona i sexologia”, a càrrec de la sexòloga Teresa
Ramos. Lloc: Sala d’Actes Màgic Box del Centre de
Dia
• 18 de març, a les 19.00 h. Jam-session i poesia
amb artistes locals. Lloc: Sant Ferran
• 20 de març, a les 20.00 h. Pel·lícula Les
sufragistes. Col·loqui a càrrec d’Espai Dones. Lloc:
sala municipal de Cultura
• 17 d’abril, a les 12.00 h. VIII Homenatge a la Dona
Major de Formentera. Lloc: Sala Màgic Box del
Centre de Dia
CONSELLERIA DE SALUT
• Roda de premsa a la Cooperativa de Consumidors
San Crispín d’Alaior per valorar el fet que té a la
seva plantilla el 90% de dones treballadores
CONSELLERIA DE TREBALL COMERÇ
I INDÚSTRIA
• 8 de març, de 9.00 a 13.15 h. Jornada “L’equitat
laboral i salarial, treball de tothom”, organitzada
per la Direcció General de Treball, Economia
Social i Salut Laboral. Lloc: CaixaForum. Programa:
· Inauguració a càrrec de Iago Negueruela,
conseller de Treball, Comerç i Indústria
· “Ni més ni menys. Acceptant el desafiament
contra la bretxa salarial, claus pràctiques”,
a càrrec de Paz Ulloa Unanue, economista,
experta en igualtat a la gestió empresarial
· “Efectes de la recessió i l’austeritat en
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perspectiva de gènere: desigualtats i bretxa
salarial”, a càrrec d’Eva B. Cerdeiriña, secretària
de Política Social i Igualtat de CCOO Illes
Balears
“El pla d’igualtat a l’empresa, instrument
contra la bretxa salarial”, a càrrec de Visitación
Crespo, secretària de Política Social i Igualtat
d’UGT Illes Balears
“Igualtat i conciliació a la Mutua Balear”,
a càrrec de Jerónima Martín Rosselló,
responsable de Recursos Humans de la Mutua
Balear
Fòrum de debat, moderat per Rosa Cursach
Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona
Cloenda a càrrec d’Isabel Castro Fernández ,
directora general de Treball, Economia Social i
Salut Laboral

DONES PROGRESSISTES D’EIVISSA
• 8 de març, a les 12.00 h. Concentració i lectura
del Manifest. Lloc: passeig de s’Alamera (Eivissa)
• 11 de març, a les 20.00 h. Lliurament del Premi
8 de març a Charlotte Look. Lloc: Club Diario de
Ibiza
GREMI DE LLIBRETERS DE MALLORCA
• Programa dedicat a “Dones i Llibres” en el marc
de la Setmana del Llibre en Català
• 1 de març, a les 18.00 h. Lectura i pregó a càrrec
de Rosa Planas Ferrer. Lloc: Can Alcover
• 2 de març:
· A les 19.00 h, conferència “Dones que
escriuen”, a càrrec d’Àngels Cardona Palmer.
Lloc: Llibreria Lluna
· A les 20.00 h, xerrada “Dona i temps d’oci a
Mallorca 1900-1936”, a càrrec de Caterina
Valriu, professora de la UIB. Lloc: Espirafocs
Llibres
• 3 de març. Lloc: Agapea Libros Urgentes
· A les 18.00 h, taller familiar “Els contes i les
dones”, amb Clara Pol
· A les 19.00 h, xerrada “Símptoma Grey: la
construcció mediàtica de la sexualitat de les
dones”, a càrrec de Meritxell Esquirol
· A les 20.00 h, “Dones ens llegeixen dones”,
lectura dramatitzada i musicada de diferents
escriptores catalanes amb l’actriu Aina Zuazaga
• 3 de març, a les 18.00 h. Contacontes a càrrec
de Nati de Grado. Lloc: Llibreria Quart Creixent
• 4 de març, a les 20.00 h. Representació teatral
Cendres, de Joan Tomàs Martínez Grimalt, a càrrec
de la companyia La Polar (Mercè Sancho, Rosa
Serra i Francesca Vadell). Lloc: Llibreria Drac Màgic
• 4 de març, a les 18.30 h. Taula rodona “La
figura de la dona al món de l’educació en català
al llarg de la història”, amb Francisca Comas,
catedràtica de la UIB, amb els docents Jordi
Vidal, Felip Munar i Tània Salas i Marta Torrens,
directora d’Ocidiomes. Lloc: Llibreria Jaume de
Montsó
• 4 de març, a les 20.00 h. “Cervell tremol”
Recital poètic a càrrec de Magdalena Ferragut,
Biel Mesquida i Toni Cobretti. Lloc: Literanta,
Llibres i Cafè
• 5 de març, a les 12.00 h. Lectura del llibre A
veure si m’atrapes, de l’editorial Nandibú, de
l’autor i il·lustrador Adrià Gòdia. Lloc: Llibreria
Jaume de Montsó
• 5 de març:
· A les 11.00 h. Viatge al món de n’Aina: Les
princeses també es tiren pets. Lloc: Agapea.
· A les 11.30 h. Taller infantil “Contam un conte
als adults”, a càrrec d’Angela Ruido. Lloc:
Literanta, Llibres i Cafè
· A les 11.30 h. Contacontes a càrrec d’Aina
Corbera. Lloc: Llibreria Quart Creixent
• 7 de març, a les 19.00 h. Conferència “Crítica
feminista i literatura catalana: reflexions des
de la docència”, a càrrec de Mercè Picornell,
professora de la UIB. Lloc: Born de Llibres
• 7 de març, a les 20.00 h. Xerrada “La dona al
món de la cançó folk”, a càrrec de la periodista
Patrícia Godés, i actuació dels músics Emma
Tricca i Jason McNiff. Lloc: Literanta, Llibres i Cafè
• 7 de març, de 10.00 a 13.00 h. Contes per la
igualtat. amb Nati de Grado. Lloc: Llibreria Lluna
• 8 de març, a les 20.00 h. Conferència “Del cor
d’Amèrica a la terra dels Massai: dotze dones
que trastocaren els cànons de masculinitat a
la gran pantalla”, a càrrec de Laura Gost. Lloc:
Biblioteca Babel
• 8 de març:
· A les 18.30 h, recital de poesia a càrrec d’Antoni
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Rigo, sobre poetes dones. Lloc: Llibreria Jaume
de Montsó
· A les 19.00 h, club de lectura basat en l’obra La
balada del cafè trist, de Carson McCullers. Lloc:
Literanta, Llibres i Cafè
· A les 19.30 h, inauguració de l’exposició “Traços
literaris”. Lloc: Agapea Libros Urgentes
9 de març, a les 19.00 h. Conferència “Dones i
immigració: identitats femenines a l’obra de les
escriptores Laia Karrouch i Najat El Hachmi”, a
càrrec de Pilar Arnau. Lloc: Embat Llibres
9 de març:
· A les 19.00 h, xerrada sobre la mutilació genital
femenina a càrrec de Marta Galindo i M.
Carmen Valles, comares voluntàries de Metges
del Món. Lloc: Llibreria Quart Creixent
· A les 19.00 h, Margalida Forteza explicarà el
procés creatiu d’El sequer, el seu primer llibre.
Lloc: Agapea Libros Urgentes
· A les 20.00 h, xerrada a càrrec de l’escriptor
Gabriel Ferrer sobre les paraules i expressions
contingudes a les Rondaies mallorquines. Lloc:
Literanta, Llibres i Cafè
10 de març, de 18.30 a 20.00 h. Taller i combat
de glosa, a càrrec de Maribel Servera i Mateu
Xurí. Lloc: Abacus Cooperativa
10 de març, a les 19.00 h. Recital poètic a càrrec
de Toni Bauza, Mar Rayó, David Castelo i Damià
Rotger, del poemari Lletrescades. Lloc: Llibreria
Jaume de Montsó
11 de març, a les 19.30 h. Taula rodona
“Escriptores, traductores i editores. Tres mons
que es troben”, Laura Huerga, Dolors Udina, Laia
Martinez i Antònia Vicens. Lloc: Llibreria Lluna
12 de març, a les 12.00 h. Actuació
poeticomusical de Vers endins (poesia, música,
passió), amb poemes de Ramon Llull, Maria Mercè
Marçal i altres. Lloc: Llibreria Quart Creixent
12 de març:
· A les 11.00 h, conferència “De belles a velles:
metamorfosis de dona”, a càrrec de Laura
Borràs. Lloc: Llibreria Lluna
· A les 11.30 h, contacontes amb Viatge al món
de n’Aina: El monstre de colors. Lloc: Llibreria
Drac Màgic
· A les 11.30 h, Àngela Ruido desenvoluparà un
contacontes infantil centrat en l’obra Allà on
viuen els monstres, de Maurice Sendak. Lloc:
Literanta Llibres i Cafè
· A les 19.00 h, cloenda amb actuacions
musicals, DJ, i premis microrelats i poesia. Lloc:
Can Alcover

HOMES PER LA IGUALTAT MALLORCA
• 7 de març, a les 19.30 h. Paraules per la igualtat:
lectura de poemes, texts, testimonis i música a
favor de la igualtat de drets entre dones i homes.
Lloc: Obrador de Músics de Marratxí
JASS, ASOCIADAS POR LO JUSTO
• 17 de març, a partir de les 17.00 h. (hora a
confirmar) Jornada “Gènere i Drets Humans”.
Lloc: Parlament de les Illes Balears.
OFICINA PER LA IGUALTAT UIB
• Concurs de Fotografia digital per la igualtat.
• 14 de març, de 19.00 a 20.30 h. Taula rodona
sobre l’associacionisme de dones als pobles de
Mallorca. Lloc: Saló d’actes de Sa Riera.
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
• 17 de març. Taula rodona “Dones investigadores
i salut: visibilitzant el compromís”, a càrrec de
cinc dones investigadores en diferents àmbits
relacionats amb la salut del nostre entorn
STEI I DONES EDUCADORES DE LES ILLES
BALEARS
• Dies 11 i 12 de març. Jornades “Construint la
igualtat”, amb ponències, experiències, tallers
i taula rodona. Presentació a càrrec de Rosa
Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la
Dona i de Sandra Serra Teruel, representant de
la secretaria de la dona del Sindicat STEI. Lloc:
Edifici de Sa Riera. Més informació www.stei.cat/
formació i al correu formacio@stei.cat
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
• 8 de març, de 16.00 a 18.00 h. Jornada “La dona
i la ciència: anàlisi, estudi de casos i propostes”,
organitzada per la Direcció General d’Innovació i
Recerca. Lloc: Parlament de les Illes Balears.

