PROGRAMACIÓ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

DIUMENGE 3, 10, 17 I 24 DE MARÇ
VISITA GUIADA DELS DIUMENGES DE MARÇ “Memòries de Vic en femení”,
a càrrec de Mercè Puntí Sañé, historiadora i catedràtica d’educació secundària.
Recorregut-homenatge seguint les petjades de les dones a Vic.
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Vic (plaça del Pes - Edifici Ajuntament; Vic)
Hora d’inici: 12 hores
Organitza: Oficina de Turisme de Vic i Oficina VicDones-SIAD Osona
Preu: 4 euros (menors de 12 anys gratuït)
Places limitades. Reserva prèvia: 93 886 20 91 o turisme@vic.cat

DIMARTS, 5 DE MARÇ
PREESTRENA de The Breadwinner, de Nora Twomey (Irlanda, 2017)
– Durada 1 h 34 min. VO en anglès amb subtítols. Animació.
Parvana és una noia d’onze anys que viu a la capital d’Afganistan, Kabul,
durant el període de domini dels talibans. En ésser detingut el seu pare,
els membres de la família es queden sense recursos i, atès que les dones
tenen prohibit guanyar diners, decideixen transformar Parvana en un noi
per poder treballar.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 21.30 hores
Organitza: Cineclub
Preu: 5 euro

DIJOUS, 7 DE MARÇ
PRIMERA TROBADA DONA I EMPRESA per despertar l’emprenedoria femenina de la comarca creant un espai de xarxa i coneixement mutu.
Programa:
Benvinguda i presentació a càrrec de Susagna Roura, regidora i segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Vic.
Benvinguda i presentació de les ponents a càrrec de Lourdes Baulenas, presidenta del Consell Empresarial d’Osona.
Presentació de l’estudi “ El retrat de les dones emprenedores a Barcelona”
a càrrec de l’Anna Pérez Quintana (UVic-UCC), l’Anna Sabata Aliberch (UVicUCC) i Patrícia Illa (investigadora externa).
Taula rodona amb la participació de:
•
•
•
•
•

Muntsa Vilalta Cambra, directora general de Comerç de la Generalitat
de Catalunya)
Inka Guixà, directora general de La Farga
Mireia Franch, sòcia de Sambucus
Andrea Carandell, chief executive officer de Novatilu
Elisabet Freixa, consultora i coach en desenvolupament de persones
i organitzacions.

Cloenda a càrrec de Montserrat Braut, presidenta de la Cambra de Comerç
delegació d’Osona.
Degustació de cafè, infusions ecològiques i pastes.
Lloc: Auditori de l’Espai VIT (c. de la Llotja s/n. Recinte firal El Sucre; Vic)
Hora: de 16 a 18 hores
Organitza: Ajuntament de Vic, CEDO, Creacció, Cambra de Comerç i Unitat d’Igualtat
de la UVic-UCC
Hi col·labora: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta. Inscripcions a: http://www.creaccio.cat/dona-i-empresa

DIJOUS, 7 DE MARÇ
Música “Ritmes de revolta”
Dj Set de música feminista a càrrec del grup de dones de joventut de la Creu
Roja Osona.
Lloc: Jazz Cava (Rbla. Montcada, 5; Vic)
Hora: 22 hores
Organitza: Creu Roja Osona
Hi col·labora: Jazz Cava

Taquilla inversa. Els diners es destinaran al projecte ATENPRO, d’atenció a
dones que han viscut violència masclista.
DIVENDRES, 8 DE MARÇ
#vagadetotes

#vagafeminista

DISSABTE, 9 DE MARÇ
VISITA GUIADA “La dona medieval, la gran desconeguda”
La història, sovint escrita des d’una òptica masculina, ha contribuït a l’oblit
d’algunes dones que, tot i viure en èpoques en què estaven silenciades, es
varen fer escoltar. Què en sabem de les trobairitz? Qui eren les beguines?
Quin rol jugaren les apotecàries o les llevadores? Descobreix-ho en un recorregut guiat pel museu en què descobrirem la dona medieval i algunes
de les seves protagonistes. Dones il·lustres que sovint han restat en l’anonimat.
Lloc: Museu Episcopal Vic (Plaça Bisbe Oliba, 3; Vic)
Hora: 15 hores
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Preu: Activitat inclosa amb l’entrada al museu, dones gratuït.
Amb reserva prèvia al tel. 93 886 93 60 o reserves@museuepiscopalvic.com

DISSABTE, 9 DE MARÇ
ESPECTACLE DE DANSA I MOVIMENT Unheimlich de la Cia. Pelipolaca &
Les Desvestides – Durada 50 min. A partir de 14 anys. Espectacle en català
i castellà. Col·loqui després de la funció.
Direcció: Irene Vicente Salas; Intèrprets: Belén Bouso, Núria Corominas, Rut
Girona i Gal·la Sabaté.
A partir de 4 intèrprets amb 4 corporalitats lleugerament distants del cànon
femení habitual, aportem una revisió d’aquestes corporalitats governants.
Ens qüestionem on queda la ètica i la intimitat en aquestes representacions
i què fa que l’art es sublimi i transcendeixi en aquells elements que no són
permesos en la nostra quotidianitat.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 21.30 hores
Organitza: ETC Teatre
Preu: 8 euros

DIUMENGE, 10 DE MARÇ
VISITA GUIADA: “La dona medieval, la gran desconeguda”
La història, sovint escrita des d’una òptica masculina, ha contribuït a l’oblit
d’algunes dones que, tot i viure en èpoques en què estaven silenciades, es
varen fer escoltar. Què en sabem de les trobairitz? Qui eren les beguines?
Quin rol jugaren les apotecàries o les llevadores? Descobreix-ho en un recorregut guiat pel museu en què descobrirem la dona medieval i algunes
de les seves protagonistes. Dones il·lustres que sovint han restat en l’anonimat.
Lloc: Museu Episcopal Vic (Plaça Bisbe Oliba, 3, Vic).
Hora: 12 hores
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Preu: Activitat inclosa amb l’entrada al museu, dones gratuït.
Amb reserva prèvia al tel. 93 886 93 60 o reserves@museuepiscopalvic.com

DIUMENGE, 10 DE MARÇ
PROJECCIÓ El viatge de Chihiro, de Hayao Miyazaki (Japó, 2001)
– Durada 124 minuts. Idioma: doblada al català. Recomanada a partir de 8 anys.

Chihiro és una nena de deu anys que viatja en cotxe amb la seva mare i
el seu pare. Després de travessar un túnel, arriben a un món fantàstic, on
no hi ha lloc per als éssers humans només per a les divinitats de primera
i segona classe. Quan descobreix que la seva mare i el seu pare han estat
convertits en porcs, Chihiro se sent molt sola i angoixada.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 17 hores
Organitza: Cineclub Xic
Preu: 3 euros

DIMECRES, 13 DE MARÇ
XERRADA “Raons per incorporar la perspectiva de gènere en la salut pública”, a càrrec de Lucía Artazcoz, directora de Promoció de la Salut. Agència
de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona.
Lloc: sala Segimon Serrallonga. Masia de la Torre dels Frares (c. Perot Rocaguinarda, 17; Vic)
Hora: 12 hores
Organitza: Unitat d’Igualtat i Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere
Hi col·labora: Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Activitat gratuïta.

DIVENDRES, 15 DE MARÇ
TEATRE Memòria de les oblidades, amb Rosa Andreu.
Text: Tecla Martorell. Direcció: Joan Pascual. Música: Ferran Barrios.
Rosa Andreu protagonitza un monòleg que se situa sota la repressió del
règim franquista, un cop acabada la Guerra Civil. Quatre dones seran jutjades i condemnades a presó. Soles i sotmeses a dures condicions, acabaran
enterrades a la fossa comuna del cementiri de Tarragona. A la mort del
dictador, el país inverteix molts esforços per fer el trànsit a la democràcia
en pau i no recorda el patiment de moltes persones oblidades a les fosses
comunes. Famílies senceres van invertir temps i diners intentant trobar els
cossos dels seus familiars per dignificar-los, sense èxit.
Després de l’obra, trobada amb l’equip creatiu per aprofundir en la temàtica
tractada.
Lloc: L’Atlàntida (c. Francesc Maria Mas Ferrer, 4; Vic)
Hora: 20.30 hores
Organitza: Fundació L’Atlàntida
Preu: 16 euros (https://latlantidavic.cat/ca/memoria-de-les-oblidades-amb-rosa-andreu_7539)

DISSABTE, 16 DE MARÇ
TAST DE VINS “Les dones del vi”, a càrrec de la sommelier Núria Febrer.
Tast de vins elaborats per enòlogues o en cellers regentats per dones. Una
manera de reivindicar el seu paper en un sector on sovint han estat invisibilitzades.
Lloc: Centre Cívic El Montseny (av. del Montseny, 16; Vic)
Hora: 12 hores
Organitza: Centres Cívics de Vic
Hi col·labora: Oficina VicDones-SIAD Osona
Preu: 10 euros.
Inscripció prèvia a www.vic.cat/ccvic
PLACES EXHAURIDES!

DIUMENGE, 17 DE MARÇ
TALLER «Autodefensa feminista per a dones, com a eina d’apoderament»,
a càrrec de Mireia Muñoz Miquel, professora d’autodefensa per a dones,
educadora social i especialista en arts marcials i esports de contacte.
L’autodefensa és apoderament del propi cos i les pròpies accions; la capacitat de respondre una mateixa a qualsevol tipus d’agressió a la integritat
física i/o psíquica. Aquest taller es basa en la ferma convicció que el canvi
és necessari i possible a través de l’apoderament de les nostres vides, unes
vides que mereixen ser viscudes amb plenitud i dignitat, i és de justícia social caminar en aquesta direcció. La violència envers les dones en tots els
àmbits és una construcció social que podem atacar i erradicar.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24; Vic).
Hora: de 10 a 14 hores.
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona.
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions: https://goo.gl/forms/79oDMadsteLDRm433
Més informació vicdones-siadosona@vic.cat o 937 027 284

DIJOUS, 21 DE MARÇ
XERRADA “Com cuidar la teva salut emocional durant l’embaràs i el postpart, vincular-te de forma amorosa amb el teu nadó i gaudir de la maternitat”, a càrrec d’Estel Soto.
Psiquiatra especialitzada en l’etapa perinatal, creadora del projecte “Sóc
Mare - Benestar emocional durant l’embaràs i el postpart” (www.socmare.
com) i responsable de la consulta de psiquiatria perinatal d’Osona Salut
Mental (HUV).
Lloc: Osonament (c. Josep Maria Selva, 2; Vic)
Hora: 18.30 hores
Organitza: Espai Parèntesi del Programa de Famílies (AFMMO, Hospital Universitari
de Vic i Osonament) - Activitat gratuïta.

DIMECRES, 27 DE MARÇ
JORNADA: “Violències masclistes en espais d’oci d’Osona”
Programa:
•

Conferència “Violències sexuals en contextos d’oci nocturn”, a càrrec
d’Ivet Oriols Vadell de l’Observatori Noctàmbul@s.

•

Conferència “La influència de l’urbanisme en la percepció de seguretat
als espais públics i d’oci”, a càrrec de Sara Ortiz Escalante, del col·lectiu Punt 6.

•

Conferència “Protocols per abordar les violències sexuals i sexistes en
espais públics a Osona”, a càrrec de Montse Pineda Lorenzo, de l’Associació Creación Positiva, i Àngels Vila, cap del Gabinet de Seguretat
de la direcció general d’Administració de la Seguretat del Departament
d’Interior.

Lloc: Auditori Roca del Museu del Ter (Passeig del Ter, 2; Manlleu)
Hora: de 9 a 14 hores
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Ajuntament de Torelló i
Mancomunitat la Plana
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia https://bit.ly/2TXTlqX

DIMARTS, 9 D’ABRIL
ENTREGA DEL PREMI del segon concurs de microrelats “Dona veu”, 2019.
Acte seguit: PROJECCIÓ de 20th Century Women, de Mike Mills (Estats
Units, 2016) – Durada 118 minuts. VO en anglès amb subtítols.
A finals dels 70, tres dones exploren l’amor i la llibertat a Califòrnia alhora que un adolescent experimenta el pas cap a la maduresa envoltat per
aquestes dones, la seva mare i dues amigues.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 21.30 hores
Organitza: Cineclub i Oficina VicDones-SIAD Osonaç
Preu: 5 euros

Els mitjans de comunicació que vulguin cobrir alguna de les activitats, especialment
els tallers, contacteu prèviament amb l’oficina VicDones-SIAD Osona (vicdones-siadosona@vic.cat; 93 702 72 84)
Sumem, parlem i visualitzem el 8 de març, Dia de les Dones, des de la ciutat de Vic

La Universitat de Vic es suma a la campanya amb activitats i repartiment
de llaços liles per lluir durant el dia 8 de març. També pretenem manifestar
el compromís en la lluita contra les desigualtats de gènere. Es podran recollir a les secretaries de centre i a les recepcions.
Creu Roja Osona dinamitzarà el pla lector de l’IES La Plana proposant la
lectura de tres textos relacionats amb el feminisme. I també, es realitzarà
un taller amb dones nouvingudes per treballar l’autoconcepte i autoestima
a càrrec del grup de dones de joventut de Creu Roja.
L’escola de persones adultes CFA Montseny treballem per crear consciència entre l’alumnat i que el 8M sigui una jornada de lluita conscient per tothom. En els grups d’alfabetització i instrumental es realitzarà una activitat
d’anàlisi dels mitjans de comunicació que porta per títol “Dones i homes als
mitjans de comunicació”.
En els grups de GES, anglès, proves d’accés a grau superior i proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, treballarem per crear un
argumentari a cada grup sobre els motius que ens porten a fer vaga durant
la jornada del 8M.
Des de Càritas Arxiprestal de Vic, en el marc del Dia Mundial de les Treballadores de la Llar (30 de març), es projectarà un vídeo per reflectir la realitat
del treball a la llar i de la cura de les persones, posant veu i testimoni de les
dones contractades en aquest sector.
Des de l’Escola de la Pau– Casal Claret, es portarà a terme l’espai Mima’t i
una ruta reivindicativa i d’ocupació de l’espai en motiu de la vaga de totes.

ESPAI DONES I LLUITA FEMINISTA
La xarxa de biblioteques de la comarca d’Osona, durant el mes de març,
exposarà una selecció de llibres escrits per dones i/o sobre el moviment
feminista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions de les dones a la
societat.
EXPOSICIÓ DEL 4 AL 30 DE MARÇ
“Dones Castelleres: 13 mirades fotogràfiques”
L’exposició posa en relleu el paper que tenen les dones en el món dels castells a través d’imatges on elles són les protagonistes. L’objectiu és posar
en valor el paper de les dones en el món casteller, un paper que ha estat
imprescindible perquè el fet casteller hagi evolucionat fins el punt on es
troba avui en dia.
Lloc: Torre dels Frares (c. De la de Laura, 13; Vic)
Horaris: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Organitza: UHUB -Servei a la Comunitat Universitària i Unitat d’Igualtat de la UVicUCC
Activitat gratuïta.

II CONCURS DE MICRORELATS “DONES AMB VEU I LLETRA”
Microrelat: màxim 200 paraules.
Temàtica: drets de les dones i lluita per erradicar les desigualtats socials,
econòmiques i les violències masclistes.
Data límit de presentació: dilluns 1 d’abril a vicdones-siadosona@vic.cat
o a l’oficina VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1- 2a planta- Edifici del
Sucre; Vic) o SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7; Manlleu).
Entrega de premi: dimarts 9 d’abril a les 21.30 hores a l’espai ETC (pg. de
la Generalitat, 46; Vic).
Premi: 300€
Consulta bases del concurs: Aj. de Vic (www.vic.cat), Aj. de Manlleu (www.
manlleu.cat), Aj. de Torelló (www.torellojove.cat), Mancomunitat La Plana
(www.mancoplana.cat) i Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat).

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

