
ARTÀ LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES 

“No vaig néixer dona per morir per 

ser-ho.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’any 1993 l’ONU va declarar oficialment el 25 de novembre com a Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Des de l’Ajuntament d’Artà s’han programat una 
sèrie d’activitats per a tots els públics per sensibilitzar i reivindicar l’eliminació de les 
violències masclistes. 

No t’ho perdis! 

 

 

 
A les 9 h i a les 12 h, ponència de sensibilització d’Educando Proteges sobre la prevenció i la sensibilització 
als joves i les joves envers la problemàtica de les violències de gènere a través de les xarxes socials. 
L’objectiu és fomentar la consciència dels joves i les joves sobre les causes i conseqüències de la violència de 
gènere. 
Adreçat a: adolescents i joves 

Docent: Silvestre del Río 

Lloc: Teatre d’Artà 

 

 

 
 

Inauguració de l’espai “Escriu el teu missatge”. Juntament amb els clubs esportius, se situarà un espai a 
cada instal·lació perquè jugadors, jugadores, pares, mares i familiars, puguin escriure un missatge contra la 
violència cap a les dones. Es preveu que, a finals de setmana, es recullin aquests missatges i es pugui 
realitzar un mural de cara a l’any que ve. 
Adreçat a: població en general 

Lloc: espais municipals 

 

 

 

 

De les 9 h a les 14 h, tallers “Coeducant en la prevenció de la violència contra les dones”. La prevenció 
contra aquesta xacra és imprescindible en nins i nines. S’hi tractaran temes com el cicle de la violència, 
mites comuns, com es manté aquesta violència i per què és tan difícil per a les víctimes sortir-ne, així com 
l’iceberg de la violència.  
Lloc: CP Na Caragol 

Docent: Paula Hernández 

 

 

A les 9 h i a les 12 h, ponència de sensibilització d’Educando Proteges sobre la prevenció i la sensibilització 
als joves i les joves envers la problemàtica de les violències de gènere a través de les xarxes socials. 
L’objectiu és fomentar la consciència dels joves i les joves sobre les causes i conseqüències de la violència de 
gènere. 
Adreçat a: adolescents i joves 

Docent: Silvestre del Río 

25N 
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 

LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

DIMARTS 15 DE NOVEMBRE 

DILLUNS 21 DE NOVEMBRE 

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 



 

 

 

De les 10 h a les 14 h, tallers “Coeducant en la prevenció de la violència contra les dones”. La prevenció 
contra aquesta xacra és imprescindible en nins i nines. S’hi tractaran temes com el cicle de la violència, 
mites comuns, com es manté aquesta violència i per què és tan difícil per a les víctimes sortir-ne, així com 
l’iceberg de la violència.  
Lloc: CC Sant Salvador 

Docent: Paula Hernández 

 

A les 12 h a la plaça de l’Ajuntament, minut de silenci i lectura del manifest contra la violència de gènere. 
 

 

 

A les 12 h, ponència de sensibilització d’Educando Proteges sobre la prevenció i la sensibilització als joves i 
les joves envers la problemàtica de les violències de gènere a través de les xarxes socials. L’objectiu és 
fomentar la consciència dels joves i les joves sobre les causes i conseqüències de la violència de gènere. 
Adreçat a: adolescents i joves 

Docent: Silvestre del Río 

Lloc: Teatre d’Artà 

 

 

A les 17 h, ponència de sensibilització d’Educando Proteges. La societat actual, amb l’aparició de xarxes 
socials, ha canviat la forma de relacionar-se i aquest fet ha sobrepassat moltes famílies i professionals en la 
tasca de l’educació. Què fan els nostres menors? Amb qui parlen? Quines pràctiques es duen a terme? 
Estan protegits? S’hi tractaran totes aquestes qüestions i diferents temes d’actualitat relacionats amb  
l’educació dels nostres menors. 
Adreçat a: població en general 

Docent: Silvestre del Río 

Lloc: IES Garcias i Font 

Cal inscriure’s prèviament a: cepaarta@gmail.com 

 

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

 

 

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 

DIMECRES 30 DE NOVEMBRE 


