


 

El 8 de març va ser declarat per l’ONU el Dia 
Internacional de la Dona, per reivindicar  la 
igualtat efectiva entre dones i homes, i garantir i 
promoure els drets de les nines i les dones. Des 
de l’Ajuntament d’Artà s’ha realitzat una 
programació d’activitats per sensibilitzar la 
població sobre la importància de seguir posant en 
valor les nines i les dones i per lluitar, de manera 
conjunta, per una igualtat real. 

 

Us convidam a participar-hi! 

 

A les 17.30 h, contacontes La princesa rebel i 
L’Artur i la Clementina, espectacle de Margalida 
Amengual. 
Adreçat a: infants a partir de 3 anys acompanyats d’una 
persona adulta 

Lloc: voltes de Na Batlessa 

A les 17.30 h, taller de xapes per la igualtat. Vine 
amb una imatge que t’agradi commemorativa del 
8M o de la igualtat, o utilitza les que tendrem 
preparades per al taller, i crea la teva xapa 
reivindicativa! 
Adreçat a: adolescents i joves 

Lloc: Centre Jove d’Artà 

A les 12 h, «Totes pintam», activitat col·lectiva 
per pintar amb guixos de colors un lema per 
commemorar el 8M.  
Adreçat a: infants i famílies 

Lloc: plaça del Conqueridor 

 

A les 17.30 h, taller de xapes per la igualtat. Vine 
amb una imatge que t’agradi commemorativa del 
8M o de la igualtat, o utilitza les que tendrem 
preparades per al taller, i crea la teva xapa 
reivindicativa! 
Adreçat a: adolescents i joves 

Lloc: Centre Jove de la Colònia de Sant Pere 

Dimecres 2 de març 

PASSEJADA PER LA IGUALTAT 
 

A les 10 h, trobada a la plaça de l’Església de la 
Colònia de Sant Pere i escalfament dinàmic amb 
música. 
 

A les 10.30 h, inici de la passejada per la igualtat, 
per devora la mar i fins a Caloscamps. Us 
convidam a dur una peça de roba o un mocador 
lila. 
 

A les 12 h, ioga, agraïment i altres sorpreses, a la 
plaça de l’Església. 

Hi haurà un refresc per a les persones 
participants. 

Adreçat a: població en general 

Ho organitzen: amigues de la Colònia de Sant Pere 

A les 10 h, concentració a la plaça de l’Església de 
la Colònia i activitats commemoratives: 

- Ball amb la cançó “Ay mamá” 

- Parada de S’Altra Senalla 

- Contacontes 

- Lectura del manifest del 8M   
Ho organitzen: CEIP i AFA Rosa dels Vents 

Adreçat a: població en general 

 

A les 12 h, concentració i lectura del manifest del 
8M de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat. 
Adreçat a: població en general 

Lloc: plaça de l’Ajuntament 

 

A les 16 h, sortida amb autobús, des de 
l’avinguda de Costa i Llobera (parada de bus), cap 
a la manifestació unitària de Palma. Es pot fer la 
reserva de plaça al correu igualtat@arta.cat fins 
al 5 de març. (Preu a determinar) 
Adreçat a: població en general 

A les 19 h, taller «Autocura emocional: treballem 
el nostre diàleg intern». Analitzarem com ens 
veim i com ens autopercebem, quins missatges 
ens donam a nosaltres mateixes, parlarem del 
síndrome de la impostora i treballarem per 
eliminar autojudicis negatius. 
Ho organitza: Creu Roja 

Adreçat a: dones de totes les edats 

Lloc: voltes de Na Batlessa 

Cal inscripció prèvia: rocio.arias@cruzroja.es 

Divendres 4 de març 

Dimarts 8 de març 

Dimecres 9 de març 

Diumenge 6 de març 

Dissabte 5 de març 



 

A les 12 h, presentació del CD Pòrtola, de Terra 
Rotja, i ball obert. Terra Rotja, grup de música de 
ball de bot de Pòrtol, presenta el seu primer CD, 
on podem trobar “Bullanguera per la igualtat”, 
realitzada íntegrament amb gloses del projecte 
artanenc “ses Madones de sa Festa”, les quals 
posen en valor i reclamen el paper de les dones 
en les festes populars a través de les seves gloses. 

Hi haurà servei de barra. 
Ho organitza: ses Madones de sa Festa 

Adreçat a: població en general 

Lloc: amfiteatre de Na Batlessa 

A les 19.30 h, presentació del llibre Les dones a 
Mallorca: un llarg trajecte cap als feminismes, de 
Carme Vidal Mangas. Presentarà l’acte Rosa 
Cursach Salas, directora insular d’Igualtat. 

Posteriorment, col·loqui amb l’autora. 
Ho organitza: Bruixes Feministes  

Adreçat a: població en general 

Lloc: cafeteria del Teatre 

A les 18 h, Música en femení. Cantautores, 
poetes, músiques, artistes visuals... Cita ineludible 
per acabar el març feminista de la millor manera. 

Programació a part. 
Hi col·labora: cafeteria del Teatre d’Artà 

Adreçat a: població en general 

Lloc: terrassa de la cafeteria del Teatre d’Artà 

 

A les 17.30 h, «Daniela Pirata», taller de 
contacontes amb plastilina, a càrrec de Baobab. 
Adreçat a: infants de 4 a 12 anys 

Lloc: voltes de Na Batlessa 

Cal inscripció prèvia: 971835267 o nabatlessa@arta.cat 

Bruixes Feministes i Artà Empresarial han 
preparat una gimcana en la qual podràs participar 
al teu ritme, qualsevol dia, passejant pel poble o 
de compres pel comerç local. 
 

Què necessites? 

La càmera del teu mòbil, una xarxa social i ganes 
de participar-hi. 
 

Quin és l’objectiu? 

Trobar una frase feminista completa, ajuntant 
tres parts que estaran repartides pels comerços. 
 

En què consisteix la gimcana? 

Del 8 al 18 de març, els comerços participants 
associats a Artà Empresarial disposaran, a 
l’interior dels seus locals, d’un cartell amb una 
part d’una frase feminista, d’una dona o autora 
reconeguda, a la vista de la clientela. 

Per participar-hi, hauràs d’anar a diferents 
comerços a cercar la frase, fer-li una foto amb el 
teu mòbil, i trobar les tres parts per construir la 
frase sencera. 

Una vegada que tenguis les tres fotos de cada una 
de les parts de la frase, les hauràs de publicar a 
les xarxes (stories, estat de Facebook o post), 
etiquetant els comerços on has trobat cada part 
de la frase, Artà Empresarial i Bruixes Feministes. 
 

Quin és el premi? 

Totes les persones que aconsegueixin completar 
la frase i publicar-la seguint les indicacions, 
guanyaran un 20 % de descompte en un dels 
comerços participants, fins a un màxim de 100 € 
per compra.  

Us animam a participar-hi! 
 

Comerços participants: Es Rebost de Ca’n Mauro, La Palma, Qué 
mona!!, Loteria núm. 1, Forn de sa Plaça, Jaume Mestre Interiors, 
Felisa Bakery, Lita Floristeria, Xarig, Duplicat, Xerinola Forever, 
Joieria Vicky, Afuster Joiers, Fillets, Naturàlia, Ca’n Botellas, Lluïset 
i Adesiara 

Dissabte 26 de març 

GIMCANA FEMINISTA INTERACTIVA 

Diumenge 20 de març 

Dilluns 21 de març 

Dimecres 30 de març 

 

Aquest programa ha estat possible gràcies a la col·laboració de: 

                             

Dilluns 14 i dimarts 15 de març 

Jornades de Municipalisme Feminista: 

Els pobles seran sempre nostres 

Inaugurarà les Jornades Manuel Galán Massanet, 
batle d’Artà. 

Programació a part 
Ho organitza: Consell de Mallorca 
Adreçat a: personal tècnic i població en general  

Lloc: Teatre d’Artà 

Cal inscripció prèvia: https://cutt.ly/6PLMPSn 

https://cutt.ly/6PLMPSn

