“La Benvinguda”, 25 de novembre Manlleu

8 de març de 2014

Vic * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Dimecres, 5 de març
Xerrada-debat “Les dones científiques”
A càrrec de la Dra. Mercè Dufort, catedràtica de Biologia Cel·lular de la UB,
doctorada en ciències biològiques. Ens parlarà del llibre escrit per Rita LeviMontalcini, Las pioneras. Las mujeres que canviaron la Sociedad y la ciència.
Lloc: Aula Segimon Serrallonga de la UVic
Hora: 10 h
Organitza: Universitat de Vic-Escola Politècnica Superior
Dijous, 6 de març
Teatre Yira de la companyia Gaston Core & La zoológica
“Yirar” deriva del verb italià “girar, donar-se la volta”. També en d’altres llocs
un “Yiro” és una prostituta. Així es denomina a aquestes dones que per esquivar a la policia, s’allunyen del seu lloc deambulant sense destí tornant més
tard a la mateixa cantonada. L’expressió fer un “yiro” o “yirar”, descriu avui
dia no només la sort de les prostitutes sinó de qualsevol persona que envolta,
allunyant-se del punt de partida al que acostuma a tornar.
Lloc: Institut del Teatre- Centre Vic (c. St. Miquel dels Sants, 20)
Hora: 21 h
Organitza: Institut del Teatre - Centre Vic
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Preu: 5e Venda d’entrades anticipades: El Gravat / Institut del Teatre
Dijous, 6 de març
Lectura de poesia i relats en femení
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, dia Internacional de
les Dones, 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 28 de febrer.
Si necessites assessorament i/o busques un text per prendre part en aquesta
activitat, pots adreçar-te a la Biblioteca Joan Triadú.
Entrada gratuïta
Lloc: Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic
Hora: 18 h
Organitza: VicDones –SIAD Osona
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú i Escola de Música i Conservatori de Vic

Divendres, 7 de març
Poesia Els meus poetes
Emma Vilarasau i els poetes de la seva vida. Música i paraula es donen la mà
per convidar-nos a explorar els racons més íntims de nosaltres. L’artista
recita poemes d’aquells autors que l’han acompanyada al llarg de la seva vida.
Lloc: Sala 2 Joaquim Maideu - L’Atlàntida- Centre d’Arts Escèniques
d’Osona (c. Francesc Maria Masferrer,4)
Hora: 20:30h
Organitza: L’Atlàntida- Centre d’Arts Escèniques d’Osona
Preu: 16e
Divendres, 7 de març
Cicle Bolo a l’Orfeó: Nit acústica
La presentació anirà a càrrec de Laura Domènech, de Gallaret Teatre.
Programa:
Coreografia de dansa contemporània: grup d’alumnes de l’Estudi de Dansa
Thaïs.
Concerts: Mireia Vilalta + Carla
Durant l’actuació de Carla, Sigrid Amores farà una pintura mural en directe.
Lloc: L’Orfeó (c. Sant Pere, 9)
Hora: 23 h
Organitza: Ajuntament de Vic (Cultura, VicDones-SIAD Osona i Vicjove)
Entrada lliure
Dissabte, 8 de març
Visita Museu Episcopal de Vic “La dona a l’època medieval”
Durant la visita es proposa fer un recorregut guiat per les escenes i objectes
que ens descriuen els elements relacionats amb el paper de la dona a l’Edat
Mitjana.
Lloc: Museu Episcopal (Pl. Bisbe Oliba, 3)
Hora: 11 h
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Entrada gratuïta amb reserva prèvia
Dissabte, 8 de març
Xerrada “Lactància i feina”
La xerrada anirà a càrrec de Mares de Llet i tractarà d’abordar com poder
mantenir l’alletament un cop les mares es reincorporen en el mercat laboral.
Lloc: Espai ETC (Passeig de la Generalitat, 46)
Hora: 11 h
Organitza: Mares de Llet, grup de suport a la lactància d’Osona

Dimarts, 11 de març
Xerrada “Dones, homes i igualtat d’oportunitats. Reflexions des de la demografia”
A càrrec d’Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics i Catedràtics
de Geografia Humana de la UAB.
Lloc: Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic
Hora: 12:30 h
Organitza: Unitat d’Igualtat i el CEID de la UVIC
Dimecres, 12 de març
Taller “La llibertat de ser jo”
El taller a càrrec de Lourdes Neve, Directora de Fundació Amara Pro Autoestima vol donar un missatge d’auto afirmació mitjançant exercicis d’auto descobriment que revisin les creences i limitacions i els estereotips que les persones
tenim. Finalment es revisen diferents estratègies per enfortir l’autoestima de
les persones.
Places limitades, cal inscriure’s al vicdones-siadosona@vic.cat o bé trucant al
937027284 indicant nom i cognoms, telèfon/correu electrònic i municipi.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 18:30 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Divendres, 14 de març
Conferència “Vells obstacles i nous reptes contra la violència masclista”
La conferència anirà a càrrec de Rubén Sànchez Ruiz, psicòleg, formador,
agent d’igualtat i activista feminista.
Lloc: Fundació Antiga Caixa Manlleu (Rbla. Hospital, 11)
Hora: 20 h
Organitza: Fòrum de Debats
Dimecres, 19 de març
Lectura de Cartes d’Amor Encadenades de Dolors Puig-Alsina
Us presentem un tastet del recull de cartes d’amor on s’entrellacen els
sentiments i vivències dels i les protagonistes. Unes cartes escrites per Dolors
Puig-Alsina amb il·lustracions de Lluís Carbonell. Durant la lectura podrem
comptar amb la participació de membres del grup de Teatre La Palangana.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 18:30 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Grup de Teatre La Palangana

Dijous, 20 de març
Cine La Plaga de Neus Ballús
Las vida de dos homes, s’enllacen amb la de tres dones solitàries: Maria, una
dona gran que ha de deixar casa seva per anar a viure a una residència d’avis;
Rose, una infermera filipina que acaba d’arribar al país; i Maribel, una prostituta que cada cop té menys clients.
Destacar que el film ha estat guardonat darrerament amb els premis Gaudí a la
millor pel·lícula, guió, direcció i muntatge.
Lloc: Espai ETC (Passeig de la Generalitat, 46)
Hora: 21 h
Organitza: Cine Club Vic, Ass. MILEVA i VicDones-SIAD Osona
Preu: 3 e
Dimecres, 2 d’abril
Xerrada “ El govern que no estimava les dones”
Xerrada a càrrec de Sandra Ezquerra, llicenciada en Història i Antropologia
per la UB i doctora en Sociologia per la University Of Oregon. Actualment és
professora de sociologia de la Universitat de Vic i activista social a Barcelona.
Ens parlarà de com les polítiques de diferents governs ataquen directament a
drets assolits pels moviments feministes al llarg de la història, concretament
amb el dret al propi cos i a l’avortament.
Lloc: Sala Coll i Bardolet de l’Edifici del Sucre
Hora: 19:30 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona

III Concurs de cartells
Tercer concurs de cartells per sensibilitzar i prevenir la violència de gènere.
El punt de sortida és el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El concurs
busca seleccionar la imatge gràfica del mes de novembre per emmarcar les activitats de sensibilització i prevenció entorn del 25 de novembre del 2014 de la
comarca d’Osona. Termini de presentació de les obres el 28 de maig de 2014.
Per més informació consultar bases del concurs: Ajuntament de Vic,
Ajuntament de Manlleu i Mancomunitat La Plana.

�p�icions
Del 3 de març al 23 de març
Exposició “Igual què”, cedida per l’ONG Ajuda en Acció
L’exposició ens mostra que les desigualtats de gènere molt sovint
intensifiquen la pobresa i la perpetuen, de manera que redueixen la
capacitat de les dones i nenes a superar-la.
Lloc: Vestíbul de l’Edifici del Sucre
Organitza: VicDones - SIAD Osona
Del 19 de març al 10 d’abril
Exposició “Escaleta de versos”. Joana Raspall, graó a graó.
Exposició produïda per Consell Català del llibre infantil i juvenil
(ClijCAT), que va editar en motiu del centenari del naixement de
Joana Raspall. El material permet conèixer de més a prop l’autora
i admirar la naturalitat i riquesa verbal dels seus poemes. Un petit
homenatge a aquesta escriptora que a finals d’any ens va deixar.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alamany, 5)
Horaris: dilluns de 15:30 a 20 h /de dimarts a divendres de 10 a
20 h /dissabtes de 10 a 14 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú

De l’11 al 24 de març
Exposició “Amor? Una exposició sobre violència de gènere”
En el marc de les jornades de portes obertes de la Facultat de
Ciències de la Salut i Acció Social de la Universitat de Vic, s’acosta
al públic l’exposició pretén desmuntar les falses creences i valors
tramesos a partir de la idea d’un amor que justifica la violència.
Ens enfronta a les conseqüències d’aquesta violència i ens proposa
alternatives per sortir d’aquest cicle.

Lloc: Facultat de ciències de la Salut i Acció Social. Miramarges B/
Passadís B.
Horaris de l’exposició: de 9 a 20 h
Organitza: Grau de Treball Social de la Facultat de Ciències de la
Salut i Acció Social-UVic
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Del 7 al 21 de març
Exposició “Dona, mare, verge: DONA”
Exposició centrada en donar a conèixer documents del fons de
l’Arxiu que tracten de les dones, de la dona treballadora. Es podran
veure fotografies històriques de dones en diferents treballs,
projeccions de gravats marians. També es podran veure diferents
escultures de joves artistes de la comarca sobre les dones.
Lloc: Sala Polivalent de l’Arxiu Comarcal d’Osona (c. de l’Era d’en
Sellés, 6)
Horaris de l’exposició: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de
15:30 a 18 h
Organitza: Arxiu Comarcal d’Osona
Col·labora: Arxiu Municipal de Vic
Entrada lliure
Durant el mes de març
Mural de reflexió i visualitzar-nos!
Casal Claret també participa en el Dia internacional de la Dona,
promovent la igualtat de gènere a partir d’un mural pensat i realitzat
per les dones. A la vegada, també es dur a terme un treball de reflexió en relació amb el gènere i els rols que s’assumeixen marcats
pels estereotips.
Es compta amb la col·laboració de la Luz una dona voluntària en
diferents activitats de Casal Claret, i és artista.
Organitza: El Casal Claret
Col·labora: VicDones-SIAD Osona

Manlleu

*************************

Dissabte, 22 de febrer
Inauguració de l’exposició fotogràfica “Carmen Amaya a l’Argentina, dona i artista”
La inauguració comptarà amb la conferència a càrrec de Francisco Hidalgo que
parlarà de la bailaora Carmen Amaya. Seguidament es podrà veure una mostra
de ball i cant flamenc.
Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget (C. Baixada de la Fidela, 1-3)- Manlleu
Horari: 19 h
Organitza: ACA Penya Flamenca de Manlleu
Col·labora: Ajuntament de Manlleu-Cultura
Del 22 de febrer al 23 de març
Exposició fotogràfica “Carmen Amaya a l’Argentina, dona i artista”
L’exposició es munta en el marc de les Jornades del Dia d’Andalusia a
Manllleu, per donar a conèixer a la bailaora de família gitana, nascuda en una
barraca del Somorrostro de Barcelona. Considerada una de les artistes més
extraordinàries del ball flamenc, que va trencar els cànons establerts i va
revolucionar la forma femenina den la manera de moure’s.
Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget (C. Baixada de la Fidela, 1-3)- Manlleu
Horaris exposició: de dijous a diumenges de les 18 a 20 h
Organitza: ACA Penya Flamenca de Manlleu
Col·labora: Ajuntament de Manlleu-Cultura
Del 8 de març fins al dimecres, 30 d’abril
Exposició “Flors i dones intel·ligents”
La inauguració de l’exposició es farà el dissabte, 8 de març amb l’actuació del
grup Tam Tam Gospel de Vic.
Lloc: Hospital de St. Jaume de Manlleu (crta. d’Olot,7)
Horaris exposició: de dijous a diumenges de les 18 a 20 h
Organitza: Ass. de Famílies pel Desenvolupament Integral de la Persona
Col·labora: Ajuntament de Manlleu-Cultura
Del 8 de març fins al 13 d’abril
Exposició “Dones d’Osona. Ahir i avui”
Lloc: Mercat Municipal de Manlleu (c. Pintor Guàrdia, 6)
Horaris exposició: horaris del mercat
Organitza: Ass. l’Ordit i C.F.A. Miquel Martí i Pol de Manlleu
Dijous, 6 de març
Conferència “Rosa Leveroni, escriptora, bibliotecària i dona de cultura”
La conferència anirà a càrrec de Núria Silvestre, llicenciada en Filologia catalana i directora de la Biblioteca Municipal de Manlleu.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu
Hora: 18 h
Organitza: Ass. de Famílies pel Desenvolupament Integral del a Persona
Col·labora: Ajuntament de Manlleu
Divendres, 7 de març
Actes centrals commemoratius del 8 de març
Durant la jornada hi haurà una xocolatada a càrrec de l’ass. de dones ORDIT, la performance a càrrec de l’alumnat del cicle d’integració social. També es podrà veure la
Flashmob en motiu d’aquesta data i la tradicional lectura del manifest del 8 de març.
Lloc: Plaça de Fra Bernadí
Hora: 17 h
Organitza: Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Manlleu.
Col·labora: Comissió 8 de març
Dilluns, 10 de març
Recital poètic per al Dia de les Dones
La lectura anirà a càrrec de l’ass. Maresmón, i els i les participants del projecte
Temps x Temps i persones de la residència Aura que llegiran poemes escrits per dones.
Lloc: Hospital de Sant Jaume (crta. d’Olot, 7).
Hora: 15:30 h
Dimecres, 12 de març
Taller d’autodefensa femenina
El taller anirà a càrrec del SIAD i de la Policia Local de Manlleu. Les places
limitades, cal inscriure’s a herrerosb@manlleu.cat o bé al 938510848.
Lloc: Hospital de Sant Jaume (crta. d’Olot, 7).
Hora: 15 h
Organitza: Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Manlleu
Dimarts, 18 de març
Acte d’aprovació pel Ple Municipal
L’Ajuntament de Manlleu durant el Ple municipal aprovarà el manifest amb
motiu del 8 de març de 2014. Dia Internacional de la Dona.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu (pl. Fra Bernadí,6)
Hora: 20 h
Dimecres, 26 de març
Club de lectura “Doña Rosita la soltera”
Club de lectura sobre el llibre Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores,
obra de l’escriptor Federico García Lorca.
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu
Hora: 19:30 h
Organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu

Centelles

*************************

Dissabte, 8 de març
Sopar de dones a Centelles
El sopar estarà amenitzat per la cantant nigeriana Brenda. Un cop finalitzat el
sopar, es podrà gaudir del recull de relats de Montserrat Roig a càrrec de Pepa
Lavilla.
Lloc: Restaurant La Violeta (c. d’Anselm Clavé, 1)
Hora: 20 h
Preu: aproximat uns 14 e
Diumenge, 9 de març
Concert a càrrec de la Coral de Dones de Tona.
Lloc: Casal Francesc Macià
Hora: 18 h
Preu de l’entrada a confirmar a la mateixa taquilla.
Montesquiu

************************

Divendres, 7 de març
Maridatge de vins amb formatge i xocolata
A càrrec de Núria Altés. A partir d´una diversitat de formatges, esbrinarem quin
és el tipus de vi que millor li escau per fer un bon maridatge.
Places limitades - inscripcions fins al 3 de març a: donesmontesquiu@gmail.com
Preu: 5e no associats
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu
Hora: 20:30 h
Organitza: Ass. de Dones de Montesquiu
Col·labora: Ajuntament de Montesquiu
Dissabte, 8 de març
Taller de nines FOUFUCHES
A càrrec de Lídia Martínez. Fofucha és un terme brasiler per descriure allò
que és bufó, dolç, tendre... i les nines fofuches són tot això i molt més! En
aquest divertit taller aprendràs les tècniques de termoformat bàsic per crear
les teves pròpies nines fofuches. Per realitzar aquest curs no cal cap mena de
coneixement previ.
Places limitades - inscripcions fins al 3 de març a: donesmontesquiu@gmail.com
Preu: 5e no associats
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu
Hora: 11 h
Organitza: Ass. de Dones de Montesquiu
Col·labora: Ajuntament de Montesquiu

Dissabte, 8 de març
Taller de popcakes i galetes amb fondant
Taller a càrrec de La Cakery de Vic. En aquest taller coneixerem què són i com
es fan els popcakes i les galetes amb fondant.
Places limitades - inscripcions fins al 3 de març a: donesmontesquiu@gmail.com
Preu: 5 e no associats
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu
Hora: 17 h
Organitza: Ass. de Dones de Montesquiu
Col·labora: Ajuntament de Montesquiu
Dissabte, 8 de març
Sopar de dones
Sopar popular de les dones del poble. Cada assistent haurà de portar un primer
o segon plat per a compartir amb la resta. L’Associació de Dones hi posa les
begudes, postres, cafè i els còctels de després! No us ho perdeu!
Després de sopar: TUPPERSEX a càrrec de picanti.cat
Inscripcions fins al 3 de març a: donesmontesquiu@gmail.com
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu
Hora: 21:30 h
Organitza: Ass. de Dones de Montesquiu
Col·labora: Ajuntament de Montesquiu
Diumenge, 9 de març
Taller de cuina saludable
A càrrec de M. Àngels Piqué. Durant el taller aprendrem a fer un menú per a
tota la família de manera saludable i equilibrada a través d’una cuina senzilla i
ràpida.
Places limitades- Inscripcions fins al 3 de març a: donesmontesquiu@gmail.com
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montesquiu
Hora: 11 h
Organitza: Ass. de Dones de Montesquiu
Torelló *

*************************

Dijous, 20 de març
Cine fòrum “ En 80 dies” de José María Goenaga i Jon Garaño
Axun és una dona de 70 anys que va a l’hospital per cuidar l’exmarit de la
seva filla. La seva sorpresa és quan es troba que la dona que està al costat del
malalt és la Maite, la seva amiga de l’adolescència. Aviat s’adonen que entre
elles hi ha una química que ja tenien i que segueix intacta.
Durada: 105 minuts
Lloc: Biblioteca Dos Rius de Torelló

Hora: 20 h
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló
Col·labora: Associació LGTB TALCOMSOM
Durant el març
Centre d’interès: llibres sobre dones
Lloc: Biblioteca Dos Rius de Torelló
Hora: 20 h
Organitza: Biblioteca Dos Rius de Torelló
Dijous, 27 de març
Xerrada- tertúlia “La veritat sobre la reforma de la Llei de l’avortament”
A càrrec de Betlem Cañiz Bel, membre de la Campanya pel Dret a l’Avortament
Lliure i Gratuït
Lloc: Sala d’actes de la Cooperativa (c. Enric Prat de la Riba, 17-19)- Torelló
Hora: 19 h
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló
Col·labora: Campanya el Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït
Del 12 de maig a l’1 de juny
Exposició “Els feminismes de Feminal”
L’any 1907 es va publicar el primer número de ‘Feminal’, la primera revista de
caràcter feminista a Catalunya, que amb la difusió de l’ideari del feminisme va
tenir gran influència en la renovació de l’imaginari de les dones del seu temps.
Lloc: Biblioteca Dos Rius de Torelló
Horaris de la biblioteca
Organitza: Biblioteca Dos Rius de Torelló

*

Mancomunitat La Plana
Els municipis agrupats a la Mancomunitat La Plana, durant el mes de març
aprovaran el manifest del Dia Internacional de les Dones i penjada del llaç lila
als diferents Ajuntaments.
Taradell

*************************

Dijous, 13 de març
Presentació Llibre “El secret del meu turbant” de Nadia Ghulam.
L’acte comptarà amb l’autora del llibre, Nadia Ghulam que relatarà la història
viscuda a l’Afganistan.
Lloc: Biblioteca Antoni Pladevall i Font
Hora: 19:30 h
Organitza: Som Dones de Taradell
Col·labora: Mancomunitat La Plana

Dijous, 13 de març
Inauguració exposició Dones esportistes del 13 de març al 30 de març
Exposició cedida per la Universitat de Vic- Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació. L’exposició mostra dones esportistes
al llarg de la història en diferents disciplines esportives. Seguidament es farà la
lectura del manifest en motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Lloc: Vestíbul Centre Cultural Costa i Font
Hora: 20 h
Organitza: Som Dones de Taradell
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Dissabte, 15 de març
7a Mostra de Cuines del Món
L’espai de cuines del món és un espai d’intercanvi i degustació de plats típics
de diferents parts del món.
Lloc: Centre Cultural Costa i Font
Hora: 18 h
Organitza: Som Dones de Taradell
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Preu: 5e
Diumenge, 23 de març
Cine fòrum títol determinar sobre l’avortament
Moderarà Mercè Voltas
Lloc: Centre Cultural Costa i Font
Hora: 18 h
Organitza: Som Dones de Taradell
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Dilluns, 24 de març
Xerrada “Anàlisi de la contrareforma de l’avortament”
A càrrec de l’advocada Olga Arderiu, membre de la Comissió d’Igualtat de
l’Il·lustríssim Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Lloc: Centre Cultural Costa i Font
Hora: 18:15 h
Organitza: Som Dones de Taradell
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Folgueroles

************************

De l’1 al 16 de març
Exposició “Dones grans, grans Dones”
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones.

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Folgueroles
Hora: de dimarts a dijous de 11 a 14 h
Organitza: Ajuntament de Folgueroles
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Dissabte, 8 de març
Sessió de Zumba amb ExFi
Lloc: pavelló esportiu de Folguroles
Hora: 20 h
Sopar de Dones i música per ballar
Hora: 21:30 h
Compra de tiquets al Punt d’Informació de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament de Folgueroles
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Santa Eulàlia de Riuprimer

******************

Divendres, 14 de març
Presentació del llibre “El silenci dels talers”
La presentació anirà a càrrec de l’autora Assumpta Montellà
Lloc: Centre Cultural de Santa Eulàlia de Riuprimer
Hora: 19 h
Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Tona

*************************

Divendres, 7 de març
Sopar de dones de Tona
Per més informació contactar amb el mateix ajuntament del municipi.
Lloc: Sala de la Canal de Tona
Hora: 21 h
Organitza: Ass. de Dones de Tona
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Aiguafreda i Sant Martí de Centelles

***************

Diumenge, 9 de març
Caminada de Dones
La sortida es farà des de la plaça de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Per més informació contactar amb els dos ajuntaments.
Lloc: Sala de la Canal de Tona
Hora sortida: 9 h
Organitza: Ajuntament d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles
Col·labora: Mancomunitat La Plana

Muntanyola

***********************

Del 3 al 21 de març
Exposició de cartells
L’exposició mostrarà els cartells participants en el segon concurs”25 de
novembre dia internacional contra la violència vers les dones”
Lloc: Sala Polivalent de Muntanyola
Horaris, consultar a l’Ajuntament del Municipi
Organitza: Ajuntament de Muntanyola
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Balenyà

*************************

Dimarts, 4 de març
Cine fòrum “Mamma mia”
Lloc: Espai Cultural de Balenyà
Hora: 18:30 h
Organitza: Ajuntament de Balenyà
Col·labora: Mancomunitat La Plana
Dijous, 6 de març
Tallers de manualitats per a tothom
L’espai de tallers es farà en homenatge a Anna Redorta
Lloc: Espai Cultural de Balenyà
Hora: de 16 a 19 h
Organitza: Ajuntament de Balenyà
Dimecres, 12 de març
Tallers de risoteràpia
El taller s tallers aniran a càrrec de Piti Capella. Hi haurà dos grups, per a més
informació de les places, adreceu-vos a l’Ajuntament.
Lloc: Espai Cultural de Balenyà
Horari 1: de 15 a 16:30 / Horari 2: de 18:30 a 20:30
Organitza: Ajuntament de Balenyà
Divendres, 14 de març
Sopar de Dones
Per més informació i reserva de places contacteu amb l’Ajuntament.
Lloc: Escola Joan XXIII
Hora: 21 h
Organitza: Ass. de Dones de Balenyà

www.vic.cat
vicdones-siadosona@vic.cat / 93 702 72 84
www.manlleu.cat / siad@manlleu.cat / 93 851 08 48
www.mancoplana.cat

Nota: Fes-nos arribar les fotos de les activitats entorn el 8 de març que es
programen a la comarca d’Osona a: vicdones-siadosona@vic.cat amb el
teu nom, cognoms i municipi.

