
Programació Osona 2014



VIC

Dijous, 6 de novembre

Cine Fòrum Cataluña-Espanya d’Isona Passola
Espanya / Any 2009/ Durada 77 minuts.
Aquest documental està inclòs en el programa itinerant dedicat a les cineastes 
catalanes en el marc de la 22a Mostra Internacional de films de Dones de 
Barcelona. El documental articula un mosaic d’arguments i opinions sobre 
les bases de les relacions entre Catalunya i Espanya fet a partir d’entrevistes 
a prop de 40 pensadores i pensadors. La pel·lícula neix de la necessitat que 
sent la directora que es plantegin públicament arguments de fons tant des del 
punt de vista econòmic, com històric o filosòfic, que ajudin a acabar amb la 
desinformació, el desconeixement i la poca difusió de la realitat catalana a la 
resta de l’Estat.

Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46).
Hora: 21 h
Organitza: Cine Club Vic i VicDones-SIAD Osona.
Col·labora: Diputació de Barcelona i Fundació SGAE i el suport a la difusió 
de l’Acadèmia del Cinema Català. 

Dijous, 13 de novembre

Teatre “El diari de Martina”
La Martina és una dona de quaranta i pocs, està estirada a terra, al seu voltant 
hi ha escampats els seus diaris, on ja escrivia de petita. En aquests diaris hi té 
escrita quasi tota la seva vida. 
El seu marit, en Robert, tot i tenir una infantesa complicada, va adreçar el rumb, 
enamorant-se amb deliri de la Martina, uns problemes econòmics arran de la 
crisi desestabilitzaran el matrimoni, tot són excuses d’en Robert que no amaguen 
el seu masclisme i la seva gelosia.

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: 5e Venda d’entrades anticipades: El Gravat / Institut del Teatre.



Divendres, 14 de novembre

Taller de biodansa “l’Alegria de viure”
La biodansa és un procés d’integració que relaciona emoció, consciència i 
moviment per créixer gaudint. Amb la música, la dansa, la veu, la vivència de la 
biodansa estimula el desenvolupament de la vitalitat, augmenta l’alegria de viure 
i l’ímpetu vital.

Places limitades- Inscripcions a artplural14@gmail.com i per telèfon al 
VicDones-SIAD Osona 93 702 7284
Lloc: Espai Creatiu Vic (pg. de la Generalitat, 18, entresol E).
Hora: de les 18.30 a 20 h
Organitza: Associació Art Plural
Col·labora: Espai Creatiu Vic
Activitat gratuïta

Del 17 al 21 de novembre

Laboratori MA(G)DALENES-Vic
El laboratori Magdalena-Teatre de l’Oprimit és una activitat destinada a dones 
amb la idea de tenir una experiència escènica inèdita, a través de les tècniques 
del teatre de l’oprimit. El taller del laboratori durarà una setmana amb cinc 
sessions en els que el punt de partida és el cos de la dona, el mateix que ha 
estat ocult durant segles, protegit o censurat pel cos masculí i que avui té el seu 
particular protagonisme a la vitrina dels mitjans de comunicació. 

Lloc: Escola de la Sínia (av. Dels Països Catalans, 44).
Horari: de les 15.30 a 17 h
Organitza: Fil a l’Agulla i VicDones-SIAD Osona.
Col·labora: Escola de la Sínia - Institut Català de les Dones - Diputació 
Barcelona.
Places limitades -  Inscripcions al VicDones-SIAD Osona 
  (data límit fins al 10 de novembre).
  C. de la Llotja, 1- 2a planta / 93 702 72 84 
  vicdones-siadosona@vic.cat
Activitat gratuïta

Dijous, 20 de novembre

Club de lectura “La infanticida i altres textos” de Caterina Albert, amb motiu del 
Dia Internacional de la No violència vers les Dones
La dinamització del club de lectura anirà a càrrec de Clara Trepat, Filòloga i 
Màster d’Estudis sobre la Dona. 



Places limitades, inscripcions a la Biblioteca Joan Triadú. La biblioteca facilitarà 
el préstec del llibre al club de lectura a les persones inscrites.

Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5).
Hora: 19 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú i Associació Art Plural.
Activitat gratuïta

Divendres, 21 de novembre

Conferència “Nous riscos per a la salut de les dones”
A càrrec de Carme Valls-Llobet, metgessa endocrinòloga i política. Des del 
1983 és membre de l’ONG Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris que té com 
a objectiu investigar i posar en evidència les diferències de gènere en la salut i 
en els serveis sanitaris i proporcionar a les dones l’accés a la informació i als 
recursos per tal de millorar la seva qualitat de vida.
Aquesta activitat es realitza en el marc de l’homenatge a la Xesca 
Bartrina

Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia de la Torre dels Frares) de la 
Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya.
Hora: 12 h
Organitza: Centre d’Estudis Interdisciplinaris en Gènere (CEIG)
Activitat gratuïta

Dilluns, 24 de novembre

Acte institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per 
la no Violència  vers les Dones
L’Ajuntament de Vic, manifesta el seu rebuig contra la violència vers les dones 
amb la lectura del Manifest institucional i la convocatòria ciutadana per a sumar-
se en aquest acte de rebuig amb un minut de silenci.

Lloc: Plaça Major de Vic.
Hora: 12 h
Organitza: Ajuntament de Vic

Dimarts, 25 de novembre

Xerrada “Les violències de gènere: mirades des de la intervenció”·
En aquesta xerrada volem conèixer la realitat de les violències de gènere a 
partir de les experiències de professionals de la comarca que treballen en la 
sensibilització i l’atenció a la víctima. 



Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Masia de la Torre dels Frares) de la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Hora: 13 h
Organitza: Centre d’Estudis Interdisciplinaris en Gènere (CEIG).
Activitat gratuïta

Dimarts, 25 de novembre

Encesa d’espelmes per la no violència 
Afegeix-t’hi-Digues no a la violència masclista. Encesa d’espelmes i lectura del 
manifest per la no violència.

Lloc: Plaça Major de Vic.
Hora: 17.30 h
Organitza: Associació MILEVA
Col·labora: VicDones-SIAD Osona, Centre Obert de l’Ajuntament de Vic.

Dimecres, 26 de novembre

L’AUDICIÓ 
A càrrec d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música i el conservatori de Vic, 
en motiu del Dia Internacional per la no violència vers les dones.

Lloc: Escola de Música i Conservatori de Vic (c. Torres i Bages, 6).
Hora: 20 h
Organitza: Escola de Música i Conservatori de Vic.
Entrada gratuïta

Dijous, 27 de novembre

Xerrada- col·loqui “Autoapoderament: transformar el victimisme en 
responsabilitat”
A càrrec de Núria Mata, psicòloga clínica i psicoterapeuta. Directora d’Espai 
DiverPsitat, centre d’atenció psicològica, recursos psicosocials i prevenció.
La xerrada pretén parlar del victimisme en comptes de la víctima. Mostrar el 
recorregut des de la violència exercida per l’altre, a la violència interioritzada 
que esdevé autoviolència, i des de dins ens resta autoritat, poder, confiança i 
capacitat de protegir-nos adequadament. 

Lloc: Aula del CAP El Remei (ptge. Pla del Remei, 10-12).
Hora: 18 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona i Comissió de violència CAP El Remei.
Activitat gratuïta



CONCURS

III Concurs d’espots per a la no violència de gènere

Tercer concurs d’espots per a la no violència de gènere. L’objectiu del concurs 

és el de sensibilitzar a la població especialment al jovent, sobre la violència de 

gènere i fomentar l’establiment de relacions no violentes. 

Termini de presentació fins al divendres, 5 de desembre de 2014.

Per més informació consultar 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 del VicDones-SIAD Osona.

EXPOSICIONS

Del 3 al 30 de novembre

Exposició “Els seus ulls” cedida per la Plataforma Unitària contra les violències 

de gènere

On està la violència? La resposta ens la donen sis dones i sis càmeres. Sis 

experiències que ens revelen una visió quotidiana de la violència. L’exposició 

‘Els seus ulls’ és el resultat d’un projecte en el qual la Josita, la Maribel, la Júlia, 

l’Olga, la Carolina i l’Odette, supervivents de la violència de gènere, han retratat 

els llocs on l’han patida. El projecte ha anat a càrrec del Colectivo Domingo i 

la Plataforma Unitària contra les violències de gènere, en col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona, l’Ass. NOestassola i l’Ass. Hèlia.

Lloc: CAP El Remei (ptge. Pla del Remei, 10-12).

Organitza: Cap El Remei i VicDones - SIAD Osona.

Horaris exposició: de dilluns a divendres de 8 a 21 h

Col·labora: Plataforma Unitària contra les violències de gènere.



Del 10 al 30 de novembre 

Exposició “Un viatge amb compromís: El valor de la prevenció en la mutilació 

genital femenina”

Aquesta exposició fotogràfica està emmarcada dins del projecte de Prevenció de 

la Mutilació Genital Femenina i apoderament de les dones subsaharianes, amb 

una perspectiva d’interculturalitat, gènere i salut comunitària que Metges del 

Món porta a terme en els últims anys a Aragó, Catalunya i Navarra. Aquest any 

s’incorporen Balears, Comunitat de Madrid i País Basc on s’estan duent a terme 

els diagnòstics previs.

Lloc: Vestíbul de l’Edifici del Sucre (c. Ramon d’Abadal i Vinyals, 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: VicDones-SIAD Osona i Consell Cooperació de Vic.

Col·labora: Metges del Món.

Del 13 de novembre al 12 de desembre

Exposició fotogràfica “Dones a l’ombra” de  Chami Gonzàlez

Cada cop són més persones que es sumen a mostrar el seu rebuig a la violència 

masclista, expressant-ho des de diferents disciplines i simbologies. Dones a 

l’ombra vol visualitzar la invisibilitat de moltes dones que pateixen o han patit 

situacions de violència, vivint d’esquena a les situacions viscudes perquè encara 

no són prou conscients del què els està passant, però a l’hora mostrant la 

posició simbòlica de donar l’esquena i rebutjar la violència.

Lloc: Vestíbul de l’Institut del Teatre – Centre Vic (c. St. Miquel dels Sants, 20).

Horaris de visita: de dilluns a divendres de 10 a 20 hores

Organitza: VicDones-SIAD Osona i Institut del Teatre - Centre Vic.



Diumenge, 14 de desembre

Lliurament dels premis del III Concurs d’espots per a la no violència de gènere
En el marc de la cloenda del Festival Julius organitzat per Cine Club Vic, es farà 
el lliurament dels espots guanyadors del III Concurs d’espots.

Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46).
Hora: 17 h

Organitza: VicDones-SIAD Osona i Cine Club Vic.
Col·labora: SIAD Manlleu, Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló, 
Mancomunitat La Plana.  

MANLLEU

Dilluns 3, 10 i 17 de novembre

Taller “d’iniciació al feltre per vestir l’escultura de la Geganta”
A càrrec de l’associació Maresmon. Places limitades, la durada és d’una hora i 
mitja cada dia. Cal inscripció prèvia a herrerosb@manlleu.cat. Activitat gratuïta.

Lloc: Si-dral (c. de la Font, 12).
Hora: 15.30 h
Organitza: Maresmon.

Dimarts, 18 de novembre

Taller “d’autoestima femenina” 
A càrrec de la tècnica del SIAD de Manlleu. Places limitades, mínim 8 persones. 
La durada aproximada és de dues hores.
Cal inscripció prèvia a herrerosb@manlleu.cat o 93 851 08 48. Activitat gratuïta.

Lloc: Centre Cívic Federica Montseny (av. Puigmal, 137-139).
Hora: 20 h
Organitza: SIAD Manlleu.

Dimarts, 18 de novembre

Aprovació del Ple Municipal de l’Ajuntament de Manlleu del “Manifest 
institucional del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones”. 

Lloc: Ajuntament de Manlleu (pl. Fra Bernardí, 6).
Hora: 20 h



Dijous, 20 de novembre

Jornada per combatre l’homofòbia 
A càrrec de l’Eugeni Rodríguez del Font d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC), de l’Observatori Contra l’Homofòbia i de la Maria Casas del col·lectiu 
TALCOMSOM, amb la col·laboració de la Xinxa, Grup Feminista de Manlleu.

Lloc: Casal Popular Boira Baixa (c. Rosell, 16).
Hora: 20 h
Organitza: Associació TALCOMSOM.
Col·labora: La Xinxa grup feminista de Manlleu, Casal Popular Boira 
Baixa, Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i Observatori Contra 
l’Homofòbia.

Dilluns, 24 de novembre

Vesteix-te per al dia a càrrec de l’associació Maresmon
Vestida de l’estàtua de “La Benvinguda” de Marta Solsona i l’escultura de la 
Geganta de Manlleu de Gemma Farran.

Lloc: Rotonda sortida de Torelló (pg. de Sant Joan amb av. Pirineus) i 
rotonda de les piscines municipals de Manlleu (av. Puigmal amb ctra. 
d’Olot).
Hora: 15.30 h
Organitza: Associació Maresmon i SIAD Manlleu.

Dimarts, 25 de novembre

Lectura del manifest i alliberament dels millors desitjos per eliminar la violència 
masclista de les nenes i els nens de Manlleu
A càrrec de l’alumnat de primària, el del cicle superior d’integració social de 
l’Institut Antoni Pous i Argila i l’associació Maresmon.

Lloc: Plaça Fra Bernardí.
Hora: 17.30 h
Organitza: Alumnat del cicle superior d’integració social de l’Institut Antoni 
Pous i Argila i SIAD Manlleu.
Col·labora: Alumnat de primària i associació Maresmon.

Dimecres, 26 de novembre

Taula Rodona “Maltractament a la infància, les dones i la gent gran”



- Maribel Corrales, educadora social especialitzada en infància de Benestar 
Social de Manlleu.
- Belén Herrero, tècnica i psicòloga del Servei d’informació i atenció a la 
Dona de Manlleu.
- Ester Ramos, treballadora social especialitzada en gent gran de Benestar 
Social de Manlleu.
Lloc: Sala d’Exposicions de Can Puget (c. Baixada de la Fidela, 1-3).
Hora: 16.30 h
Organitza: Àrea de Benestar Social de Manlleu.

Divendres, 28 de novembre

Presentació de llibre “Diario de una mujer maltratada”
L’acte comptarà amb l’autora del llibre, la presentació anirà a càrrec de la seva 
psicòloga Laura García Alarcón. Durant la presentació hi haurà la xerrada sobre 
la violència de gènere a càrrec dels cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i 
Policia Local de Manlleu).

Lloc: Sala d’Exposicions de Can Puget (c. Baixada de la Fidela, 1-3).
Hora: 19 h
Organitza: SIAD Manlleu.
Col·labora: Cossos de seguretat.

Dilluns,1 desembre

Penjada del llaç vermell al balcó de l’Ajuntament de Manlleu en 
commemoració del Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA.

Dimarts, 2 de desembre

Taller “d’autodefensa femenina”
El taller anirà a càrrec de la tècnica del SIAD de Manlleu i un agent de la Policia 
Local de Manlleu. 
Places limitades, mínim 8 persones. La durada aproximada és de dues hores, 
portar roba còmode. Cal inscripció prèvia a herrerosb@manlleu.cat o 93 851 
0848. Activitat gratuïta.

Lloc: Centre Cívic Federica Montseny (av. Puigmal, 137-139).
Hora: 15.30 h
Organitza: SIAD Manlleu.
Col·labora: Policia Local de Manlleu.



EXPOSICIONS

del 20 de novembre de 2014 al 20 de gener de 2015

Exposició “Cartells del III Concurs vinculats al Dia Internacional per l’Eliminació 
de la Violència vers les Dones”.
Inauguració el 25 de novembre.

Lloc: Vestíbul de l’Hospital de Sant Jaume (ctra. d’Olot, 7).
Hora: 10 h

MANCOMUNITAT LA PLANA
Els municipis agrupats a la Mancomunitat La Plana, durant el mes de novembre 
aprovaran el manifest del Dia Internacional de la No violència vers les dones als 
diferents Ajuntaments.

Els punts joves dels municipis de la Mancomunitat La Plana, també es sumen 
en l’organització d’actes de sensibilització contra la violència vers les dones.  
Informeu-vos!

BALENYÀ

Dimarts, 25 de novembre

Taller “jo com a dona” 
El taller anirà a càrrec de la Margaret Avellà Font, terapeuta gestàltica i terapeuta 
psicocorporal del Sistema Rio Abierto. El taller vol crear un espai i transmetre tot 
el potencial i el què significa ser dona, conèixer-nos i fer créixer la nostra estima 
cap a nosaltres mateixes.

Lloc: Sala d’entitats de l’Espai Cultural de Balenyà (pl. Josep Espona, s/n).
Hora: 17.30 h
Organitza: Associació de Dones d’Hostalets de Balenyà.



Dimarts, 25 de novembre

Encesa d’espelmes i lectura del manifest
Durant l’acte també es llegiran diferents textos a càrrec del grup de tertúlia 
literària.
Lloc:  Plaça Josep Espona - Hostalets de Balenyà.
Hora: 19 h
Organitza: Ajuntament de Balenyà i Mancomunitat La Plana.

TARADELL

Del 21 de novembre al 8 de desembre

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 del Centre Cultural Costa i Font.
Horari de visita de l’exposició: cada dia a la tarda menys el dimarts.
Organitza: SomDones de Taradell.
Col·labora: Ajuda en Acció.

Dimarts, 25 de novembre 

Lectura del Manifest del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
A continuació hi haurà l’Espectacle de paraula i dansa MOVENT LES 
PARAULES, amb contes de la Montserrat Roig, a càrrec de Pepa Lavilla.

Lloc: Biblioteca Antonia Pladevall (ctra. de Balenyà, 101).
Hora: 19.30 h
Organitza: SomDones de Taradell.

Diumenge, 16 de desembre

CINE-FÒRUM “Bagdad Cafè” de Percy Adlon
El cine fòrum comptarà amb la col·laboració de Mercè Voltas que 
moderarà l’acte.
Lloc: Espai Jove el Puntal (c. Ramon Pou, 101).
Hora: 17.30 h
Organitza: SomDones de Taradell.



VILADRAU

Dissabte, 15 de novembre

Taller “Criar des de la serenitat”
L’objectiu del taller és educar sense repetir patrons d’agressivitats, amenaces, 
retirada de l’afecte que tant perjudici causa als menors. Taller obert a tothom .

Lloc: Can Sià (c. Pare Claret, 4 3er davant l’església).
Hora: 14.30 h
Organitza: Associació de Dones de Viladrau.
Col·labora: L’Associació Sakuna-onna (d’ajuda a les dones agredides 
sexualment).

Dissabte, 15 de novembre

Taller de defensa personal.(iniciació)
El taller és nivell inicial

Lloc: Can Sià (c. Pare Claret, 4 3er davant l’església).
Hora: 16 h
Organitza: Associació de Dones de Viladrau.
Més informació consultar amb l’Ajuntament o l’associació de dones de 
Viladrau.

Dissabte, 15 de novembre

Projecció del Documental “Els homes també diuen NO a les violències”
Elaborat per Sakuna-onna, es donen a conèixer les activitats que sorgeixen dels 
mateixos homes contra l’estructura del poder patriarcal que els obliga a complir 
un rol que també els perjudica.

Lloc: Can Sià (c. Pare Claret, 4 3er davant l’església).
Hora: 18.15 h
Organitza: Associació de Dones de Viladrau.

Més informació consultar amb l’Ajuntament o l’associació de dones de Viladrau.

Dissabte, 22 de novembre

Caminada Solidària 
L’Associació de Dones de Viladrau torna a organitzar la caminada solidària, un 
recorregut aproximadament d’1hora pels boscos propers a Viladrau.



La sortida de la caminada serà a les 16 hores a la Plaça Major de Viladrau. En 
acabar la caminada, a la Plaça es llegirà el manifest en contra de la violència 
envers les dones. També hi haurà l’encesa d’espelmes en memòria de totes 
les dones assassinades enguany per les seves parelles o ex parelles.
Hi haurà berenar per totes les persones assistents.

Lloc de sortida: Plaça Major-Viladrau.
Hora: 16 h
Organitza: Associació de Dones de Viladrau.
Col·labora: Unió excursionistes Kd ½ hora.

TONA

Dissabte, 15 de novembre

Conferència “ Les nenes en la industrialització de Catalunya. Una història 
ignorada”. 
A càrrec d’Àngels Caba. Aquesta xerrada està dins del projecte de recerca 
Dones en el Passat i Avui en el territori de Tona, des d’una perspectiva de 
gènere.

Lloc: Camp de les Lloses.
Hora: 19.30 h

Dijous, 20 de novembre

Hora del conte “L’Onada, Dones protagonistes”
Activitat adreçada al públic infantil i de primària. Col·loqui amb les autores 
M.Carme Bernal i Carme Rubio. Tindrem servei de monitoratge pels infants 
durant el col·loqui. L’activitat en motiu del Dia dels Drets dels Infants.

Lloc: Biblioteca Caterina Figueras.
Hora: 18.30 h

Diumenge, 23 de novembre

Caminada i col·loqui “Les dones sàvies a l’edat Mitjana “
El col·loqui anirà a càrrec de la Dra. Teresa Vinyolas, professora de la 
Universitat de Barcelona. S’oferirà un esmorzar. 
Cal inscripció prèvia a l’ OAC de l’Ajuntament de Tona i al Museu Camp de les 
Lloses. Places limitades. Aquesta xerrada està dins del projecte de recerca 



Dones en el Passat i Avui en el territori de Tona, des d’una perspectiva de gènere.
Lloc: sortida del Parc Roqueta de Tona. 
Hora:  8.30 h
Preu: 2 euros

Dissabte, 13 de desembre

Conferència “Filar i teixir els peplos d’Atenea: treballs de dones a l’Atenes 
clàssica”
A càrrec de la Dra. Dolors Molas, professora de la Universitat de Barcelona. 
Aquesta xerrada està dins del projecte de recerca Dones en el Passat i Avui en el 
territori de Tona, des d’una perspectiva de gènere.

Lloc: Camp de les Lloses.
Hora: 19.30  h



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

www.manlleu.cat / siad@manlleu.cat / 93 851 08 48
www.mancoplana.cat / 93 812 54 45

Plataforma unitària
contra les violències


