Divendres 12 de març a les 19:00 h
SALA POLIVALENT CA SES MONGES
(1r PIS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL)
CONFERÈNCIA I COL-LOQUI.
“LAS HERIDAS DEL PATRIARCADO”

DIA
INTERNACIONAL
DE LES DONES

A càrrec de ANDRÉS MARGAZ, psicòleg clínic.

Ho organitza :
Ajuntament de Vilafranca.
Amb el suport del Departament de
Cultura del Consell de Mallorca

Una apassionant xerrada
oberta al col-loqui en què
es tractarà el concepte del
patriarcat,
els errors
comuns, aprenentatge i
adoctrinament, els seus
trets rellevants, els seus
valors destructius i les
seves conseqüències, així
com
els reptes per
combatre’l : l’EDUCACIÓ
EN VALORS.

Dissabte 13 de març a les 19:00 h
SALA POLIVALENT CA SES MONGES
(1r PIS DE L’ESCOLETA MUNICIPAL)
ESPECTACLE TEATRAL.
“AINA MOLL MARQUÈS, DONASSA”.

VILAFRANCA DE BONANY
Dilluns 8 de març
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Aquest és un espectacle de petit
format que pretén ser un homenatge a
la figura d’Aina Moll Marquès; un
recorregut a través de la seva
biografia i de la seva feina com a dona
compromesa amb la llengua i la
cultura del nostre país.
Actriu i dramatúrgia :
Xesca Vadell Cubells
Música i actriu :
Antònia Monroig Monroig
Ho organitza : Ajuntament de Vilafranca.
Amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca ( CACIM)

Programa d’activitats subjecta a la normativa
higiènico-sanitària vigent amb motiu de la COVID-19.
Totes les activitats són gratuïtes.

Les activitats de dia 10, 12 i 13 de març són amb
aforament limitat i amb preferència per RESERVA
PRÈVIA deixant un missatge al contestador 971
83 20 72 o via whatsapp al 676 058 983 INDICANT
L’ACTIVITAT, NOM I LLINATGES I NÚMERO DE
PERSONES ( SI SÓN CONVIVENTS O NO ).
Mascareta obligatòria. Rentat de mans. Distància.
Aforament limitat. Seient assignat. Reserva prèvia.

Programa d’activitats
Del 7 al 20 de MARÇ de 2021
Del 18 de desembre al 6 de gener

“La història de les dones és un dret de la
dona. És una herència essencial i
indispensable de la qual podem aspirar orgull,
consol, coratge i visió a llarg termini”.
“Igual que els homes, les dones són i sempre
han estat actors i agents de la Història”
Geda Lerner, historiadora.

Ho organitza i coordina:

www.ajvilafrancadebonany.net
Amb la col-laboració
d’entitats socials i culturals
de Vilafranca.
Algunes activitats compten
amb el suport de

De diumenge 7 de març
a diumenge 14 de març
CARRERS PER A LA IGUALTAT.
Ruta individual, familiar o grup reduït .
Per realitzar lliurament a qualsevol hora.
L’alumnat de 5è de Primària
del CEIP Es Cremat han
rebatejat
simbòlicament
diferents carrers, places i
espais públics de Vilafranca,
amb cartells que fan “al-lusió
enigmàtica” a dones de les
Illes Balears que són o han
estat significatives en àmbits
diferents de la societat , com
ara la cultura, la ciència, els
esports,
la
salut,
l’educació,...
Aquests cartells es troben a diferents punts del casc urbà de
Vilafranca disposats al llarg d’una RUTA.
Cada cartell “amaga” un d’aquests personatges femenins
que heu de descobrir amb l’ajuda de les pistes fotogràfiques
que hi ha en el cartell, i pistes d’àudio accessibles a través
de la lectura d’un CODI QR que consta també a cada cartell.
A través del CARTELL DE L’ACTIVITAT que trobareu a
diferents punts – vegeu-lo adalt - accedireu a la RUTA i al
FORMULARI de preguntes que s’hi vincula llegint el CODI
QR amb el vostre mòbil ( hi ha aplicacions gratuïtes que el
llegeixen), EMPLENAU-LO I PARTICIPAU AL CONCURS.

Dilluns 8 de març
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
CO-LOCACIÓ
A
LA
FAÇANA
L’AJUNTAMENT DE LA PANCARTA

DE

“SOM POBLES . SOM FEMINISTES” .

ENCESA D’IL-LUMINACIÓ ESPECIAL del
PÒRTIC SUPERIOR DE L’AJUNTAMENT
amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
En consonància amb l’acord pres per diverses institucions
competents en matèria d’ Igualtat, i acordada amb col-lectius
civils i agents socials implicats, enguany, i excepcionalment,
els actes d’aquest dia 8 DE MARÇ, que inclouen la LECTURA
DEL MANIFEST, es realitzaran evitant qualsevol acte
presencial social per responsabilitat envers la situació
derivada de la pandèmia de la COVID-19 , sempre amb la
voluntat de no posar en compromís l’acompliment de la
normativa higiènico-sanitària vigent que se’n deriva, sense
perdre, perdò, l’esperit reivindicatiu d’aquest dia.
Així, per tant, us ANIMAM a què visqueu aquest dia i que en
LLEGIU EL MANIFEST en grups socials reduïts ( segons la
normativa que regeix cada un dels àmbits), en família o
individualment.

MANIFEST DEL 8 DE MARÇ disponible al
web www.ajvilafrancadebonany.net
Vegeu Programa Dia Internacional de les dones.

Projecte creat des del CEIP ES CREMAT per l’alumnat de 5è de Primària
Ho organitza : CEIP Es Cremat. Hi col-labora : Ajuntament de Vilafranca

De dilluns 8 de març
al dissabte 20 de març
SA RECTORIA VELLA
EXPOSICIÓ : CONCEPCIÓ ARENAL.
Concertau-ne horaris de visita ( 3 a 6 persones ) a
la Biblioteca Municipal ( tel. 971 56 08 04 ).

Concepció Arenal va ser
un personatge cabdal
del
naixament
del
feminisme a Espanya i
de la lluita per la igualtat
de la dona a totes les
esferes socials.
Amb el suport del programa Genèrica, de la Direcció Insular d’Igualtat
i Diversitat - Departament de Presidència del CONSELL DE MALLORCA

Dimecres 10 de març a les 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONFERÈNCIA.
“ELS ORÍGENS DEL FEMINISME A
MALLORCA”
A càrrec de CATALINA MARTORELL, Doctora en Història.
Una incursió històrica
als
orígens
del
feminisme a Mallorca :
des de la seva eclosió a
la Revolució de 1868 al
republicanisme,
que
afavoreix un nou context
social i polític perquè les
dones trobin una via per
reclamar els seus drets.
Ho organitza : Ajuntament de Vilafranca.
Amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca.

