Programa d’activitats entorn del 25 de novembre -Vic 2017 -
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P rograma

d’activitats

Diumenge, 5 de novembre
TALLER “Autodefensa feminista per a dones” a càrrec del col·lectiu
Biterna.
Davant la violència que les dones rebem pel simple fet de ser
dones, es proposa un taller d’autodefensa feminista que va més
enllà de les tècniques de defensa físiques, ja que permet entendre
per què patim violència, quins tipus de violències (a més de les
físiques i sexuals) i com combatre-les.
Lloc: Centre Cívic Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: de 10 a 14 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta. Cal portar estora.
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Si voleu rebre informació sobre properes activitats, contacteu amb
vicdones-siadosona@vic.cat

Dijous, 9 de novembre
CLUB DE LECTURA La flor púrpura de Chamamanda Ngozi Adechie, a càrrec de Gemma Gil Aris.
L’autora, nigeriana de 40 anys, és considerada la veu feminista
del segle XXI. La flor púrpura parla del fanatisme, en aquest
cas, religiós, d’una família nigeriana, i com el fanatisme causa
maltractaments tant a la dona com als fills i filles. Ens parla de les
diferents maneres de viure la religió tradicional, i els problemes
familiars que això comporta. Remarca com la mateixa religió,
segons qui la fomenta i la condueix, té un resultat o en té un altre.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta.

Dilluns, 13 de novembre
CONTE PER ADULTS “Barba blava” conte del llibre Mujeres que
corren con lobos de Clarissa Pinkola.
A càrrec de Glòria Pladevall Montañà, facilitadora de grup de
dones per la reflexió del llibre Mujeres que corren con lobos. Un
home amb barba blava es casa amb la seva jove esposa. Tot va
bé fins que un dia la jove esposa el desobeeix i ell ho descobreix.
Una història sobre la ingenuïtat i sobre la capacitat de percepció
de perill a fora i a dins d’una mateixa.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 18.30 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Dimecres, 22 de novembre
XERRADA “Què fer davant de situacions de violència masclista?” a
càrrec d’Alba Alfageme i Casanova.
Lloc: sala d’exposicions de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (rambla de Sant
Domènec, 24)
Hora: 19.30 h
Organitza: Adona’t Vic, DIXIT Vic i Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.
Cal inscripció a: https://goo.gl/forms/2PyPkDL1zqgeswC13

Dijous, 23 de novembre
ACTE INSTITUCIONAL amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, a càrrec
de Josep-Ramon Soldevila i Garcia, regidor d’Igualtat i Ciutadania
de l’Ajuntament de Vic, Montserrat Juvanteny i Canal, consellera de
Dones del Consell Comarcal d’Osona i representació de l’Oficina de
les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.
XERRADA “Les agresions sexuals en espais públics d’oci”, a càrrec
de Montserrat Pineda Lorenzo de l’associació Creación Positiva.
Lloc: sala Coll i Bardolet de l’edifici el Sucre (c. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5)
Hora: 11.30 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Dijous, 23 de novembre
TAULA RODONA ‘Dones, guerra civil i exili’ presentada i moderada
per Gemma Gil Aris.
Intervencions de la taula rodona:
Assumpta Montellà i Carlos, historiadora i escriptora i autora de La
maternitat d’Elna.
Jordi Soler, escriptor i autor de Los rojos de ultramar, La última
hora del último día i La fiesta del oso.
Lloc: sala Segimon Serrallonga (UVic-UCC) (c. Perot Rocaguinarda,17)
Hora: 18.30 h
Organitza: Unitat d’Igualtat i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya
Activitat gratuïta.

Divendres, 24 de novembre
CONCERT de Paula Valls.
Cantant osonenca amb el treball discogràfic titulat Black and
White, amb tendències cap a la música negra més autèntica i en
les tonalitats més actuals. Actua acompanyada de Guillem Soler
(piano i veus), Franco Molinari (contrabaix), Joan Carles Aguerri
(bateria) i Quim Abramo, (guitarra).
Lloc: L’Atlàntida (c. Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 20.30 h
Organitza: L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Entrada 12w

Dissabte, 25 de novembre
PINTADA DE MURAL per a la no violència vers les dones.
Tothom que passi pel carrer de Manlleu podrà deixar el seu missatge contra la violència vers les dones, de totes les aportacions
se’n construirà un gran mural.
Lloc: carrer Manlleu
Hora: de 10.30 a 13.30 h
Organitza: Creu Roja d’Osona i Oficina del VicDones-SIAD Osona

Diumenge, 26 de novembre
OBRA DE TEATRE Escales de Lídia Casanovas, Aida Rivas i Carles
Vidal.
Aquesta és la història de dues dones, de dues amigues que són tu
i són jo. L’una repartia cartes abans de començar a escriure-les.
L’altra, quan la iaia li explicava La caputxeta vermella, desconeixia
que el llop vivia a casa seva. Com si es tractés d’una cançó de
bressol i a través de la seva relació epistolar, a Escales ens preguntem per les paternitats absents i també per aquelles que se’ns
fan presents però a les quals no tenim accés.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 18.30 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Dilluns, 11 de desembre
TALLER “L’experiència de les dones en l’anàlisi de l’entorn quotidià
amb marxa exploratòria” a càrrec del col·lectiu Punt 6.
Taller d’empoderament i reconeixement de l’entorn per a dones. Es
farà una aproximació als conceptes d’urbanisme amb perspectiva
de gènere i un recorregut de reconeixement per a alguns carrers del
municipi fent una anàlisi col·lectiva.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: de 17 a 19.30 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció a: vicdones-siadosona@vic.cat o 93 702 72 84

Dimarts, 12 de desembre
LLIURAMENT DE PREMIS del VI Concurs d’espots per a la noviolència masclista.
Acte de lliurament de la sisena edició del concurs d’espots contra les
violències masclistes-2017 presentat per Laura Duran. Durant l’acte
es podran visionar els espots que han entrat a concurs i es coneixerà
quins han estat els dos espots guanyadors per a l’edició d’enguany.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 21 h
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Torelló, Programa d’Igualtat de la Mancomunitat La Plana i Cine Club Vic
Activitat gratuïta.

Dimarts, 12 de desembre
CINE FÒRUM Ama-san (Caçadores del mar) de Cláudia Varejão
Suïssa-Alemanya/ Any 2016 / Durada 113 minuts (VOSE).
La llum del sol del migdia travessa l’aigua del mar. Es produeix
la immersió. A Wagu, un petit poble pesquer, les dones bussegen
sense l’ajuda d’ampolles d’oxigen, diàriament, sense saber què
trobaran. Les ama-san, les caçadores del mar, practiquen la
pesca submarina des de fa més de 2.000 anys.
Aquest film està inclòs en el programa Itineràncies de la 25a
Mostra internacional de films de dones de Barcelona que compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 21.30 h
Organitza: Cine Club Vic, DRAC Màgic Cultura Audiovisual i Oficina del VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Diputació de Barcelona i Fundació SGAE i el suport a la difusió de l’Acadèmia
del Cinema Català
Activitat gratuïta.

Concurs

VI Concurs comarcal d’espots contra les violències masclistes.
Sisena edició del concurs d’espots contra les violències masclistes.
L’objectiu del concurs és sensibilitzar la població, especialment el
jovent, sobre les violències masclistes i fomentar l’establiment de
relacions no-violentes.
Termini de presentació fins al divendres, 1 de desembre de 2017.
Per més informació consulteu les bases del concurs: Ajuntament de
Vic, Ajuntament de Manlleu, Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de
Torelló i Mancomunitat La Plana, així com al Facebook de l’Oficina
VicDones - SIAD Osona.

Biblioteques

Durant el mes de novembre a les biblioteques i bibliobús de la
comarca trobareu punts de llibre amb la imatge de la campanya “La
violència no és un joc”.

xposicions
Del 2 al 30 de novembre al vestíbul de l’edifici el Sucre
Exposició fotogràfica “El món en femení” cedida per Mans Unides.
La dona és el motor principal de les societats més desfavorides:
elles representen el treball, l’esforç, la criança i l’educació dels fills,
l’empenta, l’alegria... i, com històricament ha passat, segueix sent la
més perjudicada.
Mans Unides vol reconèixer i reivindicar els seus drets i fer un
homenatge a les dones, repassant diferents projectes que porta
a terme on la dona és la protagonista. Són projectes de salut,
d’integració social i d’educació.
Del 2 al 30 de novembre al CAP del Remei
Exposició “Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana”
cedida per l’Institut Català de les Dones.
Les dificultats per harmonitzar la vida laboral, la personal i la familiar
han convertit la gestió del temps en una de les qüestions prioritàries
per al benestar de les persones. Per què ens falta temps? Com es
pot fer compatible la jornada laboral amb les necessitats de cura i
atenció de les persones? Qui se n’ha d’ocupar?
Els rols tradicionals de gènere, que assignaven les tasques de reproducció i sosteniment de la vida a les dones, ja no tenen vigència
i és necessària una reorganització del temps per poder garantir el
benestar de les persones.
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