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OBJECTIUS GENERALS Commemorar  el 25 de novembre  Dia internacional de la eliminació de la violència contra les dones.
Conscienciar  i sensibilitzar a la població sobre la igualtat efectiva entre dones i homes com a valor de 
justícia social, així com mostrar la repulsa absoluta amb aquesta problemàtica que avui dia encara 
pateixen moltes dones.

LÍNIES I ACCIONS DE LA
ESTRATÈGIA LOCAL PER LA 
IGUALTAT EN LAS QUE 
S'EMMARQUEN LES ACTUACIONS

1.3. Informació, formació i sensibilització en matèria d'igualtat de genere al personal al servei dels 
ajuntament així com a la ciutadania en general
2.1. Formació i sensibilització adreçades a la població general a través del programa Genèrica
2.2. Organització d’actes culturals a favor de la igualtat.
3.1. Implementació del Pacte Ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes mitjançant cursos 
d’autodefensa femenina i tallers de prevenció de la violència masclistes entre d’altres
4.2. Augment de la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca: Campanya Mallorca te nom de 
dona.

ACTUACIONS OBJECTIU GRUP D'INTERÈS COL�LABORADORS

 1 #stopmasclismefelanitx
#25NmasclismeNo 

Donar  visibilitat  a  la  problemàtica  de  la  violència
masclistes

Ciutadania en general Ajuntament
Dept. Comunicació

2 Marco instagram i hashtag Visibilitat el compromís polític envers la eliminació de la
violència masclista

Polítics Ajuntament
Dept. Comunicació 
D.I. igualtat – CIM

3 Banderola 25 novembre Visibilitzar la lluita contra la violència masclistes des de
distints espais públics.

Ciutadania en general Ajuntament

4 Taller formació per joves com a 
agents de prevenció

Prendre  consciència  de  l'origen  de  la  violència  de
gènere  en  la  desigualtat  social  que  existeix  
entre dones i homes , així com desmuntar els estereotips
de gènere que existeix.

Estudiants d’entre 
 15 a 18 anys 

IES Felanitx
Coop. Es Lledoner

Espai de Dones
Ajuntament



5 Exposició: La selva dels 
estereotips

Conscienciar  del  paranys  que  s’amagan  darrera  del
estereotip de genere que ens envolten

Joves 
Ciutadania en general

Ajuntament
D.I. Igualtat – CIM

(Genèrica)

6 Taller d’igualtat i aspectes 
juridiques en l’atenció a víctimes 
de la violencia masclista

Actualitzar  els  coneixements  en  relació  a  aspectes
jurídics i d'atenció a víctimes de violència masclista

Tècnics de Serveis
Social

Ajuntament
IbDona

7 Taller Eduquem en Igualtat Fomentar la implicació de les famílies en l'educació en la
igualtat d’oportunitat i proporcionar un espai de reflexió a
mares i pares entorn al seu paper en la prevenció de la
violència de genere

Mares i pares d’infants
entre 6 i 14 anys

Ajuntament
D.I. Igualtat – CIM

(Genèrica)

8 Taller d'autodefensa feminista Promoure la formació per a la igualtat i l’empoderament
personal  de  la  dona,  per  tal  de  poder  defensar-se  de
possibles agressions o assetjaments sexuals. 

Al�lotes a partir 
de 16 anys

Ajuntament
Dept de Joventut
D.I. Igualtat – CIM

9 Taller per a  joves fet per joves Explorar  els  conceptes  de  sexe  i  gènere,  així  com
reflexionar  sobre  els  estereotips  i  rols  de  gènere  que
se'ns imposen socialment. 

Estudiants  ESO Ajuntament
IES Felanitx

Coop. Es Lledoner

10 Contacontes per la igualtat Sensibilitzar els nins i nines sobre la igualtat de gènere. Infants d’entre 
3 i 6 anys

Ajuntament
Dept de Cultura

Felanitx per la igualtat

11 Presentació del llibre: Felanitx. 
Femení plural, femení singular

 Reconèixer i  visibilitzar les dones  felanitxeres que, pels

fets o la seva obra, són un model positiu per a la societat

i suposen un augment de la riquesa humana.

Ciutadania en general Ajuntament
Dept de Cultura

D.I. Igualtat – CIM

12 Pel�lícula : La maleta de Marta Reflexionar  amb exemples reals  envers el patiment i
la lluita de la dona maltractada així com  de la visió
dels que treballen en contra de la violència. 

Ciutadania en general Ajuntament
D.I. Igualtat – CIM

13 Acte denuncia : Pintam paraules 
contra la violència masclistes

Manifestar  el  rebutj  contra  la  violència  masclistes  i
recordar  a  totes  les  dones  que  han  estat  víctimes  a
traves de la poesia i la pintura en directa.

Ciutadania en general Ajuntament 
Felanitx per la igualtat



14 Taula Local contra la violència 
masclista 

Millorar  la  coordinació  entre  totes  les  entitats  e
institucions  que  treballen  en  relació  a  la  violència
masclista

Dones víctimes de
violència masclista

Serveis Socials 
Cultura j
Joventut 
Esports 

IES Felanitx.
Es Lledoner.

CEIP Joan Capó.
CEIP Reina Sofia.

CEIP Migjorn.
CEIP S’algar.
Policia Local 
Guàrdia Civil.

Creu Roja.
Centre de Salut.

Delegació de Govern.
Felanitx per la Igualtat.

IBDona. Govern Balear.
D.I. d’Igualtat. CIM
Representants dels
grups polítics: PP,
PSOE, PI, BLOC.


