NOTA DE PREMSA
Xerrades, tallers i projeccions per al Dia Internacional contra la violència masclista a Maó
L’Ajuntament i el Consell Municipal d’Igualtat conviden a reflexionar, en el Dia
Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb un ampli programa
d’actes
L’Ajuntament de Maó, en col·laboració amb diferents entitats de la ciutat, ha elaborat un ampli i
variat programa d’activitats amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència contra les Dones.
En aquesta ocasió, les activitats tindran lloc del 19 al 29 de novembre. Inclouen projeccions de
documentals, conferències, tallers, teatre i actes en record de les víctimes, entre altres activitats
de sensibilització.
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, es durà a terme un acte en
memòria de les dones assassinades a causa de la violència de gènere; també es llegirà el manifest
i es farà un minut de silenci, trencat per cinc minuts de renou, a les 19.00 hores, a la plaça de la
Constitució.
Entre la resta d’actes programats, destaquen el taller “Urbanisme i gènere”, el divendres 22 de
novembre, i el taller “Repensem els espais de la ciutat”, el dissabte 23 matí, que permetrà
reflexionar sobre com el disseny urbà pot contribuir a fer una ciutat més igualitària.
A continuació podeu consultar la programació completa:
Dimecres 19 de novembre
18.00 a 20.00 h. Jornada Les violències sexuals a la nostra societat. Sala d’Actes de Ca n’Oliver.
Organitza: Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Menorca.
18.00 h. Presentació a càrrec de Bàrbara Torrent, consellera de Benestar Social del Consell
Insular de Menorca, i Maria Duran, directora de l’Institut Balear de la Dona.
18.10 h. Presentació de l’informe d’Amnistia Internacional “Ya es hora de que me creas. Un
sistema que cuestiona y desprotege a las víctimes”. A càrrec de Virginia Álvarez, responsable
d’investigació d’Amnistia Internacional Espanya.
19.05 h. “Dones joves i xarxes socials: noves formes de violència sexual contra les dones”. A
càrrec de Rebeca Álvarez, psicòloga de la Fundació Luz Casanova.
Divendres 22 de novembre
19.00 h. Taller “Urbanisme i gènere” (no mixt). Facilita Perifèries Urbanes, amb Mon Joan i
Torra. Organitza: Ajuntament de Maó. Lloc a determinar. Recomanam inscripció prèvia a
igualtat@ajmao.org.

Dissabte 23 de novembre
10.00 a 13.00 h. Taula de sensibilització del Consell Municipal d’Igualtat. Diferents activitats.
Durant tot el matí, decorarem el nou arbre de Nadal.
I a les 12.00 h:
 Dansa contra la violència masclista. A càrrec del grup de dansa de Janine Dahl
 Lectura del manifest. A càrrec de les agents de coeducació dels centres educatius del
municipi
 Lectura dels noms de les dones assassinades el 2019 per violència de gènere
 Entrega de premis del concurs jove de curtmetratges
Organitza: Consell Municipal d’Igualtat
Lloc: carrer de ses Moreres
18.30 h. “Repensem els espais a la ciutat”. Taller pràctic. Sortida de la pl. de la Constitució.
Durada aproximada: 2,5 hores. Facilita Perifèries Urbanes, amb Mon Joan i Torra.
Dilluns 25 de novembre
10.30 a 12.30 h. TEATRE INVISIBLE ITINERANT. De la violència normalitzada a
l’harmonia i el respecte entre gèneres
Lloc i escenaris: carrers, diferents establiments i bars
A les 12.30 h, arribarem a la plaça d’Espanya, on farem la darrera actuació.
Organitza: Hermagas de Luna
19.00 h. Acte en memòria de les dones assassinades a causa de la violència de gènere. Lectura
del manifest, encesa de llums i 1 minut de silenci trencat per 5 minuts de renou, amb la
col·laboració del grup de batucada Mendó.
Lloc: pl. de la Constitució
Organitza: Ajuntament de Maó
19.30 h. Documental: Mai més víctima, VO català – 67 min.
Video-art: La mujer florero. Marcos Vinodelfin i Lucía Sas. Duració: 4 min
Docufòrum: Fòrum del que s'ha visualitzat
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Organitza: Hermagas de Luna
Dimecres 26 de novembre
20.00 h. “La violencia de género. Un problema social”
Maria Duran, directora de l’Institut Balear de la Dona (Govern Balear) i
Maria Escudero, psicòloga jurídica i forense.
Lloc: Ateneu de Maó
Organitza: Ateneu de Maó

Dijous 28 de novembre
9.00 a 14.00 h. Jornades per a professionals de l’àmbit sanitari, educatiu, social, policial i
judicial. “Recursos de l’Administració General de l’Estat contra la violència de gènere a
Menorca”. Amb inscripció prèvia.
Lloc: Ca n'Oliver
Organitza: Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat a Menorca
Col·labora: Ajuntament de Maó
Divendres 29 de novembre
20.00 h. Taula rodona: “Lliures o valentes? Dones a les festes, què hem de reivindicar?”
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Maó
Organitza: Ara Maó

