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Dissabte 29 de febrer

Diumenge 8 de març

A les 17.30 h, inauguració de l’exposició col·lectiva de
l’Associació Artistes Visuals d’Artà, a la sala
d’exposicions de Na Batlessa.

A les 9.30 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 a la Cafeteria del
Teatre ﬁns dia 5 març de 2020 (preu: a determinar).

A les 19.30 h, presentació del llibre Dones xuetes a
Mallorca, d’Antoni Picazo. Presentació de l’acte a càrrec
d’Aina Comas Delgado. Al Teatre d’Artà.
A les 20.30 h, música en viu amb Kristy Brooks, a
l’amﬁteatre de Na Batlessa.
Diumenge 1 març
A les 11.30 h, obertura de l’exposició col·lectiva i música
ambiental amb Nacho Pérez, a la sala d’exposicions de
Na Batlessa.
A les 12.30 h, taller de targetes creatives i música en viu
amb la cantautora Teresa, a la sala d’exposicions de Na
Batlessa.
Dimecres 4 març
Llançament a les xarxes EMPRÈN: «Som dones
emprenedores i lluitam per la no-discriminació per
qüestions de sexe.»

De les 11 h a les 14 h, entrada gratuïta al Jardí de les
Dones d’Artà (camí de Carrossa, km 0,9).
Dimarts 10 de març
A les 18 h, Daniela la pirata, contacontes a càrrec de
Catalina Baobab, a la Biblioteca d’Artà.
Dimecres 11 de març
A les 18 h, projecció de la pel·lícula Quiero ser como
Beckam. A continuació, taula rodona sobre l’esport
femení.
Dijous 12 de març
A les 19 h, «TOTES LES VOLTES REBEL». Recorregut
poètic pels principals temes de l’agenda feminista,
conduït per la poetessa artanenca M. Antònia
Massanet. A la Cafeteria del Teatre.
Divendres 13 de març

Llançament a les xarxes EMPRÈN: «Som dones
emprenedores i lluitam per la igualtat de gènere.»

A les 20 h, presentació del llibre Dones de Mallorca, de
Carme Vidal. Presentació de l’acte a càrrec de Rosa
Cursach. Al Teatre d’Artà.

Divendres 6 de març

Dissabte 14 de març

Llançament a les xarxes EMPRÈN: «Som un home
emprenedor i lluit per l’equiparació de sous entre
homes i dones.»

Dimecres 18 de març

Dijous 5 març

A les 12 h, vermut feminista amb swing, al Teatre d’Artà.

A les 17 h, «Vestim els arbres», a la plaça del Conqueridor.

A les 20 h, xerrada col·loqui sobre ecofeminisme, a
càrrec de Margalida Ramis, a la Cafeteria del Teatre.

Dissabte 7 de març

Dijous 19 de març

A les 11 h, Daniela la pirata, contacontes a càrrec de
Catalina Baobab, a la plaça de l’Església de la Colònia
de Sant Pere.

A les 19 h, «Trans: la història d’un canvi, la meva història»,
xerrada a càrrec de Xavi Llinàs. Presentació a càrrec
d’Addaia Abril Comas. A les voltes de Na Batlessa.
Dissabte 21 de març

Ho organitzen:

De les 10 h a les 11.30 h, taller d’autodefensa, a càrrec de
Toni de Pula, al Teatre d’Artà.
A les 21 h, aquelarre de ﬁ de festa, a la Cafeteria del
Teatre.

Hi col·laboren:

