15/11/2022
Projecció de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
(VO subtitulada en castellà), de Martin McDonagh
TM Mar i Terra; c. de Sant Magí, 89; a les 20 h
En col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma
Recollida d’entrades a la taquilla del Teatre
a partir d’una hora abans de començar l’activitat
15/11/2022
Taller “Mutilació genital femenina i matrimonis forçats: violències invisibles”
Metges del Món
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10; a les 16 h
Entrada lliure fins a completar cabuda
18/11/2022
Micro obert de rap
Amb MC ac.Eka.z i altres artistes convidades
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10; a les 18 h
19/11/2022
Diada informativa “Et feim costat contra la violència masclista”
En col·laboració amb l’Agrupament Escolta i Guia Nuredduna
Plaça d’Espanya, c. del Sindicat, plaça Major i mercats de l’Olivar
i de Pere Garau; a partir de les 10 h

19/11/2022
Taller d’estampació tèxtil en clau feminista
Per a infants de 5 a 10 anys
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10; de les 10.30 a les 13.30 h
Inscripció prèvia
+info: www.flassaders.org
23/11/2022
“Les alarmes de les temptacions”

Revisió i debat col·lectiu sobre el programa de Telecinco
La isla de las tentaciones

Taller conduït per Neus Tur, politòloga i experta en gènere
Espai Jove Llevant; c. de Pere d’Alcàntara Penya, 10; a les 18.30 h
Inscripció prèvia
+info: https://espaisjoves.cat
23/11/2022
Presentació de la publicació Trencar el silenci
A càrrec de Venus sense Cànon i la Direcció Insular
d’Igualtat i Diversitat del Consell de Mallorca
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10; a les 18.30 h

24/11/2022
“El control no és amor”
Jornada de sensibilització per a joves contra la violència masclista
C. de l’Institut Balear (“plaça del Tub”), a les 17 h
+info: https://equipdinamo.cat
Projecció de Suc de síndria, d’Irene Mornay
Biblioteca Ramon Llull
C. de l’Institut Balear (“plaça del Tub”), a les 17.30 h
Entrada lliure fins a completar cabuda
24/11/2022
Manifestació nocturna
Moviment Feminista de Mallorca
No mixta
Plaça de París, a les 21 h
25/11/2022
“Fugint de la violència masclista”
Acció de sensibilització
Dones del Programa de Refugiats de Creu Roja Illes Balears
Parc de les Estacions, a partir de les 9 h

25/11/2022
Taula informativa “Et feim costat contra la violència masclista”
Plaça d’Espanya, a les 11 h
25/11/2022
Manifestació del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència
contra les Dones
Moviment Feminista de Mallorca
Plaça d’Espanya, a les 19
26/11/2022
Especial de jocs de taula feministes
Jocs per a l’empoderament de les dones
Espai Jove Migjorn; c. de Pere Ripoll i Palou, 24; a les 17.30 h
Inscripció previa
+info: https://espaisjoves.cat
29/11/2022
Xerrada informativa
Casal de les Dones i Centre d’Informació de les Dones (CID)
Espai no mixt
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10; a les 18.30 h

Teatre de carrer: Emma i el pinzell
A càrrec de la companyia Centimets Teatre
Teatre breu davant la violència de gènere
24/11/2022 L’Arenal; plaça del Nins; a les 17.30 h
26/11/2022 La Soledat; Parc Wi i; ctra. de Manacor, 66; a les 18 h
1/12/2022 Verge de Lluc; parc de Son Rutlan; passatge de Cala Figuera;
a les 18 h
2/12/2022 El Terreno; mirador de Remígia Caubet; c. de Jean Batten,
a les 17 h
2/12/2022 Casal Nou Llevant; c. de la Ciutat de Querétaro, 3, a les 20 h
En col·laboració amb: Viu S’Arenal, Assemblea de Cooperació
per la Pau, Enginyeria sense Fronteres, Les Dones, La Veu del Barri,
Fundació Nazaret, AV Nou Llevant i Fem Pinya

Espais formatius
Taller “Violències sexuals entre adolescents. Què és que està passant?”
A càrrec de Maria Dosil i Itsaso Biota, professores de la Facultat
d’Educació de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), expertes en
violències masclistes
30/11/2022 Taller adreçat a joves, de les 9.30 a les 11.45 h
1/12/2022 Taller obert a professionals, famílies i ciutadania,
de les 9.30 a les 11.45 h
Centre Flassaders; c. de la Ferreria, 10
Cal inscripció prèvia a justiciasocial@palma.cat
Novembre Violeta.
Tallers per a dones, a les 17.30 h
15/11/2022 Empoderament: “Pujant a la cima”
22/11/2022 Autodefensa digital feminista: “Aprenc a protegir-me”
29/11/2022 Autodefensa física feminista: “Amb pas ferm”
Creu Roja Joventut
Cal inscripció prèvia
+info elmupe@cruzroja.es

