PROGRAMA D’ACTIVITATS ENTORN DEL 8 DE MARÇ - VIC 2016

Dijous, 3 de març
Teatre “Uso el dinero para hablar” de la companyia Mónica Francés
i Jesús Hernández
Un artefacte escènic que combina en un mateix nivell poesia,
música i teatre. Una escenografia que ens porta a demanar-nos si
sabem com sona allò real.
Lloc: Institut del Teatre- Centre Vic (c. St. Miquel dels Sants, 20)
Hora: 21 h
Organitza: Institut del Teatre- Centre d’Osona
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Preu: 5 euros. Venda d’entrades anticipades: El Gravat / Institut del Teatre

Dissabte, 5 de març
Visita guiada “La dona a l’època medieval”
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Museu Episcopal
convida a fer un recorregut guiat per les escenes i els objectes
que ens descriuen els elements relacionats amb el paper de la
dona a l’Edat Mitjana.
Lloc: Museu Episcopal de Vic (pl. Bisbe Oliba, 3)
Hora: 17 h
Organitza: Mueseu Episcopal de Vic
Activitat gratuïta amb reserva prèvia al tel. 93 886 93 60 o reserves@museuepiscopalvic.com

Dissabte, 5 de març
Concentració ciutadana pels drets de les dones
El dia 8 de març és el dia que recordem i reivindiquem els drets
de les dones en una societat que encara que estiguin emparats
pel marc legal d’igualtat, no són una realitat efectiva.

Fem memòria del què deia Elisabeth Cady Stanton (1815-1902) 
La ciència social afirma que el lloc de la dona en la societat marca
el nivell de civilització.
Lloc: Plaça del Pes
Hora: 18 h
Organitza: Plataforma 8 de març

Dimarts, 8 de març
Lectura de poesia i relats en femení
De nou, tenim una altra edició d’aquesta activitat que ja porta uns
quants anys celebrant-se en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Al llarg de la història de la literatura hi ha hagut moltes poetesses
i escriptores la majoria d’elles desconegudes. En motiu del 8 de
març, continuem posant veu als seus textos. Durant l’acte tindrà
lloc la lectura del manifest.
Si vols participar llegint un text cal confirmar la participació al
vicdones-siadosona@vic.cat o bé trucant al 93 702 72 84 abans
del 4 de març.
Si necessites assessorament i/o busques un text per prendre part
en aquesta activitat, pots adreçar-te a la Biblioteca Joan Triadú
Lloc: Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic
Hora: 18 h
Organitza: VicDones –SIAD Osona
Entrada lliure

Dimarts, 8 de març
Xerrada “El cafè de Comerç Just des de la perspectiva de la dona
productora”
A càrrec de Exolina Aldana, productora de cafè i presidenta de la
cooperativa rural Augusto Cesar Sandino (CECOCAFEN), Nicaragua.
Presentació del comerç just amb l’exemple del cultiu del cafè
des del punt de vista dels productors i productores. Parlarem de
les diferències entre el comerç just i el convencional. La xerrada
donarà compte de la vinculació del comerç just amb el foment
de l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones a través del
testimoni de la ponent.
Lloc: Oikia (c. de la Ramada, 14 baixos)
Hora: 18.30 h
Organitza: Oikia (Ass. Casal Claret, Ass. Tapís i Càritas)
Activitat gratuïta

Dimarts, 8 de març
Projecció i Cinefòrum “MUSTANG” de Deniz Gamze Ergüven
França, 2015 – Durada 97 minuts
El film és una preestrena exclusiva.
En un petit poble a prop del Mar Negre, cinc germanes òrfenes
són tancades a casa per la seva àvia i el seu tiet, després d’haver
jugat innocentment amb els seus companys masculins de classe.
Perplexes per la injusta decisió, i encara inconscients de la seva
sensualitat incipient, les noies passaran l’estiu buscant la llibertat
en un entorn cada vegada més opressiu.

Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 22 h
Organitza: Cine Club Vic Col·lectiu feminista Adona’t Vic
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Import: 5 euros

Dimecres, 9 de març
Taula Rodona “Dones i cinema – esquivant desigualtats, generant
alternatives”
Entrega del premi Francesca Bartrina al millor treball final de grau
en estudis de gènere a càrrec de Teresa Maria Pitarch, presidenta
de l’Institut Català de les Dones.
Taula Rodona presentada i moderada per Maria Forga.
Intervencions de la taula rodona:
_Marta Selva, professora de la Universitat Rovira i Virgili
_Neus Ballús, directora, guionista i productora
_Judith Colell, directora, guionista i productora
_Clara Segura, actriu
_Isona Passola, productora, directora i presidenta de l’Acadèmic del
Cinema Català
Lloc: Aula Magna de la UVic-UCC- Edifici Torre dels Frares, (c. Laura, 13)
Hora: 12 h
Organitza: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG), Facultat d’Empresa
i Comunicació, Màster en producció cinematogràfica, Unitat d’Igualtat, DIXIT Vic
Centre de Documentació en Serveis Socials i Grup de formació en Educació i Gènere.
Universitat de Vic-Universitat Catalunya Central.
Amb el suport de: UVic-UCC Vicerectorat de recerca i professorat, FECYT i Obra
Social “La Caixa”
Entrada lliure

ESCOLA DE LA PAU DONES- SETMANA DE LA DONA – VINE I
GAUDEIX!
Us presentem les activitats que des de l’Escola de la Pau Dones
de Casal Claret organitzen per a commemorar el dia 8 de març,
Dia Internacional de les Dones. Amb unes activitats lúdiques i
pensades per a compartir amb les dones que participen al Casal i
obert a tothom.

Dimarts, 8 de març
Espai de cura i bellesa.
Un espai de trobada per a les dones, un espai per a la cura de
nosaltres mateixes. Durant l’activitat es faran diferents activitats de
perruqueria, maquillatge, henna, auto-massatges
Lloc: Oikia
Horari de 10 a 12 h

Dimecres, 9 de març
Espai de creativitat
Per aquesta activitat volem treballar la creativitat que totes portem
a dins i per això elaborarem una torratxa de ciment.
Lloc: Casal Claret (c. de la Ramada, 14- primer pis)
Horari de 10 a 12 h

Dijous, 10 de març
Espai de música i moviment
Totes compartirem espai i temps amb el txi kung, zumba, ball àrab, etc.
Lloc: Casal Claret (c. de la Ramada, 14- primer pis)
Horari de 10 a 12 h

Dimarts, 15 de març
Col·loqui “TRANScultural” - Mirades a les identitats de gènere
des de la diversitat
Es planteja un espai per a la reflexió sobre la construcció de les
identitats de gènere des d’una perspectiva social i cultural. L’acte
comptarà amb la presència de Gerard Coll-Planas, director del
CEIG de la UVic, la fotògrafa Núria López Torres, la Sabrina Sánchez
dona trans nascuda a Mèxic i resident a Barcelona, i el Marc Serena, coautor i codirector del documental “TCHINDAS”.
Lloc: Sala d’exposicions de l’Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 19 h
Organitza: Cine Club Vic i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC
Entrada lliure

Dimarts, 15 de març
Cine-fòrum “TCHINDAS” de Pablo García i Marc Serena
Any 2015 - Durada 94 minuts- idioma: crioll capderdià
Tchinda Andrade és una de les dones més estimades de l’illa de
São Vicente, al Cap Verd, sobretot des que el 1998 va sortir de
l’armari com a trans al setmanari local. El seu nom s’ha convertit,
des de llavors, en la manera com s’anomenen les persones que no
són heterosexuals.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 22 h
Organitza: Cine Club Vic i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC
Preu entrada 5 euros

Dijous, 17 i 31 de març i el dijous, 7 d’abril
Taller “Conflictes en femení” – eines i estratègies per afrontar
situacions quotidianes que ens afecten
Per què els conflictes? Conflictes amb la parella, al lloc de treball,
amb els fills i filles, amb nosaltres mateixes...els conflictes són par
inherent de les relacions humanes i poden ser font de malestar
i dolor però també de potencial creatiu, de transformació i de
creixement personal i col·lectiu. Fer espai al conflicte és fer espai al
diàleg, a la interacció entre les parts, a ser més conscients de qui
som i què necessitem a cada instant. El taller anirà a càrrec d’Anna
Boix, terapeuta i facilitadora de grups.
Cal inscripció prèvia al vicdones-siadosona@vic.cat o bé al telèfon
93 702 72 84
Lloc: Sala d’Educadors de Palau Bojons (pl. Dom Miquel de Clariana,3 primer pis)
Horari de 18 a 19.30 hores
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Dimecres, 30 de març
Xerrada “Les tràgiques lleis del franquisme”
A càrrec de Gemma Gil, historiadora i antropòloga.
El règim franquista va elaborar diferents lleis com la “Llei de
vagos i maleantes”després convertida en la Llei de perillositat
social. Unes lleis que van perseguir fortament la prostitució i
l’homosexualitat amb un clar objectiu per a reeducar-los de manera cruel i perversa.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany,5)
Hora: 18 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú i VicDones-SIAD Osona
Entrada lliure

Sumem, parlem i visualitzem el 8 de març, Dia
Internacional de les dones des de la ciutat de Vic
Des del projecte “ Dones, la clau”, un projecte coordinat
per l’Oficina Municipal d’Acollida i el VicDones-SIAD Osona de
l’Ajuntament de Vic, treballarem la setmana del 8 de març en el
coneixement de l’origen del 8 de març, com es viu i es visualitza
aquesta data del reconeixement i reivindicació dels drets de les
dones en els països d’origen de cada una de les participants del
projecte i sobre tot reflexionarem sobre nosaltres com a dones
creant un espai de reconeixement.
Des de l’Escola Música i el Conservatori de Vic, ens sumem
a la commemoració del 8 de març, treballant el projecte DONA i
MÚSICA durant la setmana del 8 de març. Visualitzarem el paper
de les dones en la música tant en la composició com en la interpretació.
Des del projecte “Escola de la Pau: Infants, Adolescents
i Joves” del Casal Claret, també ens sumem al 8 de març.
Amb activitats que ens ajudin a reflexionar sobre els estereotipis
de gènere que ens donin aspectes sobre els què reflexionar per
promoure una societat més justa i equitativa.
Des del Centre de Formació d’Adults Montseny ens sumem en
el camí cap a la igualtat de gènere amb la creació de la comissió
de gènere. Incorporant des del mes de febrer diferents tallers amb
l’alumnat i formació pel professorat.
Des del Centre d’Estudis Universitaris de Gènere, la Unitat
d’Igualtat i el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
de la UVic-UCC repartiran llaços de color lila a tota la comunitat
universitària en motiu del “8 de març, Dia Internacional de les
Dones”. Recull el teu llaç a les recepcions i a les secretaries!

V Concurs de cartells
V concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones.
Data límit de presentació: divendres 29 d’abril al VicDones-SIAD
Osona (c. De la Llotja, 1- 2a planta- Edifici del Sucre), al SIAD
de Manlleu (Carrer Enric Delaris, 7), al Torelló Jove i als Punt
Joves de Tona, Taradell, Balenyà, Seva, Sta Eulàlia de Riuprimer,
Sant Martí de Centelles, Viladrau, Muntanyola i Mancomunitat
La Plana.
El cartell guanyador es donarà a conèixer a partir del dimarts,
7 de juny la data i el lloc es comunicarà pels mitjans habituals
(web i xarxes socials).
Per més informació i consultar bases del concurs: Ajuntament
de Vic, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i
Mancomunitat La Plana.
www.vic.cat / www.torellojove.cat / www.mancoplana.cat /
www.manlleu.cat

Exposició del 9 de març al 31 de març
Exposició “Artistes catalanes del dibuixi la pintura”

Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones. L’exposició
té com a objectiu difondre els noms d’algunes de les dones,
miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb la
seva obra han contribuït a configurar el patrimoni artístic de
Catalunya des de l’Edat Mitjana fins el segle XX.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany,5)
Horaris de vista de l’exposició en l’horari de la biblioteca
Organitza: Ass. MILEVA
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú

www.vic.cat
vicdones-siadosona@vic.cat
93 702 72 84

