


L’Ajuntament de Sencelles, a través de la Regidoria d’Igualtat i amb la 
participació de diverses entitats locals, organitza el present programa 
en motiu del Dia Internacional de la Dona. 

Enmig d’aquest hi pren un especial relleu la presentació de la Mostra 
permanent: Dones Pavia. Aquesta amb fil conductor feminí es forma a 
partir d’una col·lecció d’obres del reconegut artista Pere PAVIA (1927-
2020), que la seva filla Sara Martínez Moll ha cedit al nostre poble de 
Sencelles. La mostra passa a formar part del nostre patrimoni cultural 
i d’ara endavant, romandrà a disposició del públic local i visitant en el 
centre Es Quarter. 

L’Ajuntament de Sencelles vol manifestar el seu agraïment envers 
aquesta mostra de generositat de la família Pavia-Moll. 



DILLUNS, 6 DE MARÇ
Al Centre Cultural Es Quarter, a les 19 h, inauguració de la Mostra permanent: 
Dones PAVIA del reconegut artista Pere PAVIA.

DIMARTS, 7 DE MARÇ
Al Centre Cultural Es Quarter, a partir de les 12 h, visita guiada a la Mostra 
permanent: Dones PAVIA amb els alumnes de la UOM i els del Taller de Memòria 
del Consell de Mallorca a Sencelles i Biniali.

DIMECRES, 8 DE MARÇ
Al CEIP Can Bril, a les 13:30 h, lectura del Manifest 8M amb la participació 
de l’alumnat i personal docent. Tothom lluirà la camiseta lila amb el logotip 
coeducatiu del centre. Es llegiran i presentaran diferents dones rellevants de 
Sencelles i junts cantarem la cançó Ales al vent, per seguir fent visible la lluita 
per la igualtat. Ho organitza: CEIP Can Bril.

DIJOUS, 9 DE MARÇ
A la Biblioteca Municipal de Sencelles, a les 17:30 h, contacontes Tothom seu 
allà on vol a càrrec de la Fada Despistada. Places limitades. A partir de 2 anys. 
Inscripcions prèvies al 971 87 28 53 / 674 14 63 94 o a biblioteca@ajsencelles.net
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Sencelles.

Al Casal de Cultura de Can Garau, a les 19:30 h, xerrada a càrrec de la Dra. en 
Història Maria del camí Dols Martorell amb el títol La presència femenina en els 
delmes de la Mallorca medieval: les dones com arrendadores d’impostos (1380-
1420). Ho organitza: Obra Cultural Balear. 

DIJOUS, 16 DE MARÇ
Al casal de Cultura de Can Garau, a les 19 h, presentació del llibre Dones 
viatgeres a Mallorca (segles XIX-XX). Del silenci a la descoberta a càrrec del seu 
autor Jaume-Bernat Adrover Artigues.

DISSABTE, 18 DE MARÇ
Al Local de Persones Majors de Sencelles, a les 18 h, Bingo solidari a benefici 
de Casal Petit (centre d’atenció de la dona, a Palma). Ho organitza: Moviment 
Feminista de Sencelles.

Al Casal de Cultura de Can Garau, a les 19 h, inauguració de l’exposició 
Història de Dones de Sencelles, amb fotografies de Pep Aguilar. Horari de 
visites: dissabtes i diumenges d’11 a 13 h i de 17 a 20 h. Ho organitza: Moviment 
Feminista de Sencelles amb la participació de l’alumnat del CEIP Can Bril. 



AMB EL SUPORT DE

Associació de 
Persones Majors 

de Sencelles

Regidoria d’Igualtat

ORGANITZA 

i família PAVIA-Moll

Imatge de la portada: 
Pere Pavia, Dona Lila. Sèrie Abstracció-evolució. 

Disseny de la portada: Elisabet Salom Martínez. 


