
“La coordinació de l’Administració davant la violència de gènere”
Conferència amb Victòria Coll, del Centre Assessor de la Dona, Vicente 
Vaquero, cap de la Policia Local, i un representant de la Policia Nacional. 

Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó · Ho organitza: Ateneu de Maó 

Espots sobre violència de gènere
Projecció d’espots per conscienciar sobre la problemàtica de la violència 
de gènere.

Cinemes Ocimax · Editats pel Ministeri d’Igualtat

“Avancem en la lluita contra les violències”
Conferència a càrrec del jutge Carlos Izquierdo, titular del Jutjat de 
Violència sobre la Dona, i de Rosa Cursach, directora de l’IbDona.

Sala d’Actes de l’Ajuntament · Ho organitza:  Ajuntament de Maó      

Concurs de curtmetratges sobre violència de gènere
Els treballs, que han de versar sobre la problemàtica de la violència
masclista, es podran lliurar fins al 21/11, hi poden participar tots els joves
 fins als 22 anys. Més informació a www.ajmao.org

Lliurament de treballs a Serveis Socials · Ho organitza: Ajuntament de Maó

La maleta de Marta
Una experiència de violència de gènere patida en primera persona.

Sala d’Actes del CIM · Organitza: Consell Insular i Amnistia Internacional

Violència de no respectar-se, no conèixer-se i no perdonar-se. 
M’accept com a dona cíclica
Performance, poesia, debat.

Sala la Caixa (c. Nou) · Ho organitza: Hermagas de Luna    

Llum per les víctimes
Acte institucional de l’Ajuntament de Maó. 5 minuts de silenci en record de 
les víctimes per violència masclista.

Plaça Constitució · Ho organitza: Ajuntament de Maó

“Un centre d’interès sobre la violència de gènere”
Exposició d’una selecció de lectures sobre la problemàtica de la violència 
de gènere.

Biblioteca Pública de Maó

Acte central del Consell Municipal d’Igualtat 
Decoració d’un arbre de Nadal, lectura del manifest i del nom de totes les 
dones víctimes de violència de gènere durant el 2016; regal de papallones 
commemoratives i dansa de sensibilització de la violència contra les dones. 

Ses Moreres  · Participen: Associació Alba i Grup Janine Dahl   

Improxou contra la violència de gènere 
 Improvisació teatral sobre la violència contra les dones.

Plaça Reial · Ho organitza: Ara Maó      


