PROGRAMA CAMPANYA 25 DE NOVEMBRE (Vic-Osona)
Dimecres, 14 de novembre
DIÀLEG OBERT sobre la situació de les dones a la comarca, a càrrec de l’Oficina
VicDones-SIAD Osona.
Lloc: L’Esplai (Cantonigròs)
Hora: 16.30 h
Organitza: Osona Acció Social i Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Dijous, 15 de novembre
CLUB DE LECTURA DONA I LITERATURA Criades i senyores de Katheryn Stockett, a
càrrec de Gemma Gil Aris.
La jove Skeeter torna a casa, sense il•lusió per cercar un home; ella somia amb una vida
diferent, entregada a la literatura. En conèixer a Aibeleen i Minny, que com la majoria de
les dones negres de la ciutat es dediquen a servir a cases dels rics, comença a imaginar
un projecte clandestí i alliberador.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5; Vic)
Hora: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú
Entrada gratuïta.

Dijous, 15 de novembre
XERRADA “La violència masclista. Efectes en l’estat emocional de les dones: detecció,
suport psicològic i prevenció”, a càrrec de Gemma Cánovas Sau.
Psicòloga clínica-psicoterapeuta, especialitzada en psicologia de les dones, servei d´atenció psicològic de l’ICD-Fundació Salut i Comunitat, i col•laboradora de l’Acord Ciutadà
en prevenció de la violència de l´Ajuntament de BCN.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24; Vic)
Hora: 18.30 h
Organitza: Osonament i Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

De dilluns 19 a diumenge 25 de novembre
IL•LUMINACIÓ EN COLOR LILA de la torre de rellotge de l’Ajuntament de Vic i de la
xemeneia de l’edifici el Sucre en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència vers les Dones.
Lloc: plaça Major i avinguda del Mercat de Vic
Hora: quan es faci fosc
Organitza: Oficina del VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Dimecres, 21 de novembre
CONFERÈNCIA “Reflexions i estratègies per una intervenció socioeducativa de la prevenció de la violència de gènere situada, no heterosexista i interseccional”.
A càrrec de Desiré Rodrigo, sociòloga especialitzada en gènere, famílies i polítiques socials.
Lloc: sala Mercè Torrents de l’Edifici C de UVIC-UCC (c. Miquel Martí i Pol; Vic)
Hora: 18.30 h
Organitza: DIXIT Vic Centre de Documentació de Serveis Socials, Àrea d’Igualtat de la
UVic-UCC, Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC, Centre d’Innovació i Formació en Educació de la UVic-UCC, Grup de Recerca en Formació Educació i
Gènere “Calidoskopi” de la UVic-UCC i Oficina VicDones-SIAD Osona
Col·labora: l’Obra Social “la Caixa”
Activitat gratuïta.

Dijous, 22 de novembre
VALIDACIÓ OFICIAL del treball i nomenament de les persones professionals que conformen l’equip comarcal del circuit comarcal per a la intervenció de la violència masclista.

Divendres, 23 de novembre
TAULA RODONA “Rutes migratòries: la acció internacional de la Creu Roja amb perspectiva de gènere”.
“El fenomen migratori al món i la resposta humanitària” a càrrec de Bárbara Díaz Santis
(cap de projectes de cooperació internacional de la Creu Roja a Catalunya).
“Els drets de les dones i les nenes al fenomen migratori: realitat o ficció?” a càrrec
d’Alexandra Gabarró Cistaré (tècnica de projectes de cooperació internacional, Drets
Humans i DIH de la Creu Roja a Catalunya).
Lloc: sala Segimon Serrallonga de la Masia de la Torre dels Frares (c. Perot Rocaguinarda, 17; Vic).
Hora: 18 h
Organitza: Creu Roja d’Osona
Activitat gratuïta.

Diumenge, 25 de novembre
ESTRENA ESPECTACLE. «Rèquiem per un tango», traduït, adaptat i dirigit per Leonardo Vicente i interpretada per la ballarina Laura Marsal i l’actor Enric Gil.
«Rèquiem per un tango» és un “poematango”, una celebració eròtica descarnadament
tanguera que permet constatar la permanència de certs temes claus: les relacions entre
oprimits i opressors, les diferents formes d’iniquitat, la intolerància i la violència de gènere. Un cop finalitzat l’espectacle, es conversarà amb el públic sobre la funció.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 18 h
Durada: 45 minuts
Organitza: Espai ETC Teatre
Entrada: 8 € (http://www.etcteatre.cat/programacio/requiem-per-un-tango/ )
Edat recomanada a partir dels 12 anys.

Dimarts, 27 de novembre
TALLER de reflexió sobre la violència de gènere «Projecte Veus: Ferides» a càrrec de
l’associació teatral Mousiké.
El projecte “Veus” pretén donar veu a les dones que han sofert el maltractament masclista. Amb l’ajuda de les imatges i els enregistraments sonors de les entrevistes a dones
maltractades
del documental “Ferides”, es vol crear ara un nou camp creatiu en el que les seves
paraules tinguin lloc.
Lloc: Institut Públic Miquel Martí i Pol (av. de Miquel Martí i Pol; Roda de Ter)
Hora: dins horari lectiu
Organitza: Ajuntament de Roda de Ter, Institut Públic Miquel Martí i Pol i Oficina
VicDones-SIAD Osona
Col•labora: Diputació de Barcelona
Activitat dirigida a l’alumnat de segon d’ESO de l’Institut Públic Miquel Martí i Pol.

Dijous, 29 de novembre
PERFORMANCE en clau femenina “Sanem les nostres ferides” a càrrec de l’Escola de
la Pau de Dones.
Lloc: Plaça Gaudí (c. Ramada, 14; Vic)
Hora: 11 h
Organitza: Casal Claret
Activitat oberta i gratuïta.
I durant tota la setmana dins el marc del projecte en els tallers amb dones: activitats
reflexives i d’expressió artística.

Divendres, 30 de novembre
XERRADA “Recomanacions per informar d’agressions sexuals”.
A càrrec de Ana Sánchez que forma part del projecte ‘Dones valentes’ impulsat des de
l’Associació d’Atenció a Dones Agredides Sexualment i des del Màster Gènere i Comunicació de la UAB, i finançat per l’Ajuntament de Barcelona. Del treball que han dut a
terme han sorgit les primeres “Recomanacions per informar sobre agressions sexuals”
des d’una perspectiva feminista. S’han elaborat a partir de la col·laboració entre dones
que han patit agressions sexuals, professionals del periodisme i expertes en violències
sexuals.
Lloc: sala Mercè Torrents de l’Edifici C de UVIC-UCC (c. Miquel Martí i Pol; Vic)
Hora: 13 h
Organitza: Facultat d’Empresa i Comunicació i Unitat d’Igualtat UVic-UCC.
Activitat gratuïta.

Diumenge, 2 de desembre
TALLER «Autodefensa feminista per a dones, com a eina d’apoderament», a càrrec de
Mireia Muñoz Miquel, professora d’autodefensa per 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 pròpia integritat física i/o psíquica.
Aquest taller es basa i sustenta 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 (carrer Raval Cortines, 24; Vic)
Hora: de 10 a 14 h
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta. Places limitades (20 places).
Cal inscripció prèvia a www.vic.cat/ccvic, a vicdones-siadosona@vic.cat
o al 93 702 72 84.
PLACES EXHAURIDES.

Dimarts, 4 de desembre
PROJECCIÓ de Les distàncies, d’Elena Trapé (Catalunya-Espanya, 2018).
Durada de 99 minuts.
L’Olivia, l’Eloi, el Guille i l’Anna aterren a Berlín per donar una sorpresa a en Comas pel
seu trenta-cinquè aniversari, però ell no els rep com esperaven. Durant el cap de setmana, el grup s’anirà desgranant, qüestionant-se el sentit de la seva amistat i enfrontant-se
a la decepció que suposa acceptar que la seva vida no és com pensaven que seria quan
eren més joves.
Aquest film està inclòs en la sisena edició del projecte CONEGUDES (també) A CASA inclòs en el programa Itineràncies de la 26a Mostra internacional de films de dones de Barcelona que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Fundació SGAE.
Lloc: Espai ETC (pg.de la Generalitat, 46; Vic)
Hora: 21.30 h
Organitza: Cine Club Vic, DRAC Màgic Cultura Audiovisual i Oficina 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.

TOT SUMA
Les biblioteques de la comarca faran un recull de llibres que versen sobre les violències
masclistes i les diverses lluites de les dones per erradicar-les.
Al Centre de Formació d’Adults del Montseny es farà un treball de sensibilització i prevenció de les violències masclistes a les aules.
L’EAP Vic ha treballat conjuntament amb l’escola la Sínia i l’Escola d’Arts i Superior de
Disseny de Vic el primer trimestre la sensibilització i prevenció de les violència masclistes.

EXPOSICIONS
Del 23 d’octubre al 29 de novembre
Exposició fotogràfica “Work in progress. Construccións identitàries” de Mar C. Llop
El projecte va començar la primavera del 2013, amb la idea de fotografiar i explicar,
mitjançant textos, els discursos de les construccions de gènere de qui necessita sortir de
la dicotomia dona/home i també, d´una manera específica, l’evolució dels cossos de les
persones transsexuals. L’exposició es distribueix en quatre seccions: conceptes, persones, vincles i enTrànsit.
Us convidem a visitar les diferents seccions, en espais diferents de Vic.
Transitareu per les diferents realitats, per entendre les passes, les alegries i les dificultats
de viure fora de la norma establerta.

Lloc i horaris :
Secció Conceptes. Col•legi d’Arquitectes de Catalunya Demarcació Comarques Centrals
Seu de Vic (pl. del Bisbe Oliba, 2; Vic).
De dl a dj de 9 a 13 h i de 15 a 16 h, i dv de 9 a 14 h.
Secció Persones. ACVic Centre d’Arts Contemporànies (c. Sant Francesc, 1; Vic).
De dt a dv de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i ds de 11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Secció Vincles. Institut del Teatre de Vic (c. de Sant Miquel dels Sants, 20, Vic).
De dl a dv de 8-15 h i de 16-20 h (porta tancada, cal trucar a la porta).
Secció EnTrànsit. Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (rbla. de Sant Domènec, 24;
Vic). De dl a dv de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta.

Del 30 d’octubre al 15 de novembre
Exposició “Dones supervivents” cedida per l’Institut Català de les Dones.
Aquesta exposició ha estat cedida per l’associació Hèlia Dones a l’Institut Català de les
Dones amb la finalitat de visibilitzar processos de recuperació de dones supervivents de
violències masclistes.
D’acord amb Hèlia Dones, aquesta exposició és “la materialització d’un projecte de dones
i per a dones, gestat i madurat per dones resilients que ja no són víctimes, dones apoderades que han decidit trencar el silenci, dones supervivents de relacions de violències
masclistes. Aquest projecte expositiu recull una compilació d’elements que permeten que
aquestes dones s’expressin lliurement al món que les envolta.
És el resultat de la participació de 12 dones supervivents de violències masclistes que
ofereixen fotografies simbòliques de la seva fortalesa i resiliència, acompanyades d’un
escrit personal en què manifesten eines i relats de recuperació i superació”.
Lloc: EAP Vic (ptge. Pla del Remei 10-12; Vic)
Horari: de dl a dv de 8 a 21 h
Organitza: EAP Vic
Activitat gratuïta.
Del 29 de novembre al 14 de desembre de 2018.
Exposició “Testimonis de dones a la frontera sud”. Amb fotografies i relats breus recollits
a la zona de Melilla i Nador per les dones de la “Caravana Obrim Fronteres”.
Lloc: EAP Vic (ptge. Pla del Remei 10-12; Vic)
Horari: de dl a dv de 8 a 21 h
Organitza: EAP Vic
Col·labora: Taula de Refugiats de Vic
Activitat gratuïta.
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