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DIA  DE LES 

DONES
INTERNACIONAL

Imatge: Marielle Franco (1979-2018)



MARIELLE FRANCO DA SILVA 
(1979-2018)

Més coneguda com a Marielle Franco, era sociòloga, feminista, 
defensora dels drets humans i moviment LGTBI, i política 
brasilera d’esquerres. 

El dia 14 de març de 2018, Marielle va ser assassinada. Encara es 
desconeix qui la va matar i qui va ordenar el seu assassinat.



Dimarts, 3 de març:

DINEM DONES
Dinar de carmanyola entre dones. 
Vine amb la teva carmanyola a com-
partir el dinar amb totes les dones.

Lloc: Escola de la Pau Dones del Casal 
Claret (c. de la Ramada, 14, 1r pis; Vic)
Hora: 14 h 
Ho organitza: Escola de la Pau 
Dones del Casal Claret
Activitat gratuïta

Dimecres, 4 de març: 

TALLER OPERATIU 8M
de reflexió i acció de preparació de la 
manifestació del diumenge dia 8.   
Esmorzar, projecció de fotos de la 
mobilització del 2019 i lectura de 
textos 
i poemes. També es faran pancartes, 
samarretes i cintes liles!

Lloc: Escola de la Pau Dones del Casal 
Claret (c. de la Ramada, 14, 1r pis; Vic)
Hora: 10 h 
Ho organitza: Escola de la Pau Dones 
del Casal Claret  
Activitat gratuïta

Dijous, 5 de març: 

ESPECTACLE DE PALLASSES
a càrrec de les Repallasses.

Lloc: Escola de la Pau Dones del Casal 
Claret (c. de la Ramada, 14, 1r pis; Vic)
Hora: 11 h 
Ho organitza: Escola de la Pau Dones 
del Casal Claret
Activitat gratuïta

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
“DONES RAMADERES”

 a càrrec d’Anna Pérez-Quintana.

Lloc: hall de l’Edifici B del Campus 
Miramarges (c. de la Sagrada Família, 
7; Vic)
Hora: 18:30 h
Ho organitza: Càtedra d’Agroecologia 
de la Universitat de Vic – Universitat 
de la Catalunya Central.
Hi col·labora: UHUB i nitat d’Igualtat de 
la Universitat de Vic – Universitat de la 
Catalunya Central. 
Activitat gratuïta

COMÈDIA EVA CONTRA EVA
Emma Vilarasau i Eduard Farelo pro-
tagonitzen una comèdia dirigida per 
Sílvia Munt. 
Al costat de Nausicaa Bonnín, Andreu 
Benito i Eduard Farelo, Emma Vilara-
sau protagonitza una comèdia on 
dues actrius, de dues generacions 
ben diferenciades, han d’interpretar 
un mateix personatge. En aquesta 
coincidència topen dues maneres 
d’entendre la vida i la professió.

Lloc: sala 1 Ramon Montanyà de L’At-
làntida (c. Francesc Maria Mas Ferrer, 
4; Vic).
Hora: 20:30 h 
Ho organitza: Fundació L’Atlàntida
Preu: 10-29 € 



Divendres, 6 de març: 

CURS “ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU 
A L’EMPRESA”
a càrrec de Carmen Domingo.

Lloc: Universitat de Vic
(c. de la Sagrada Família, 7; Vic)
Hora: de 10 a 14 h 
Ho organitza: Centre Internacional de 
Formació Contínua de la Universitat 
de Vic – Universitat de la Catalunya 
Central.
Cost: 30 €. 
Inscripcions: www.uvic.cat/formacio-
continua/ca/cursos-i-jornades/em-
presa/us-del-llenguatge-inclusiu-lem-
presa-0 

RECITAL FÈMINES EN VERS
a càrrec de Marta Salvans
i Raquel Santanera. 

Les dues poetes osonenques reciten 
poesia pròpia i d’altres dones. Versos 
vinguts de les entranyes del viure en 
femení, veus que volen campar lliures, 
lluny de mirades opressives. Parlen de 
dones, de la seva poesia. 

Lloc: CCVIC Can Pau Raba 
(c. Raval Cortines, 24; Vic)
Hora: 19.30 h
Ho organitza: CCVIC Can Pau Raba
Activitat gratuïta

Diumenge, 8 de març

Consulteu les activitats, accions 
reivindicatives i manifestació or-
ganitzades per la Xarxa Feminista 
d’Osona i el Lluçanès.

Dimarts, 10 de març

ESCENA SINGULAR
amb el col·lectiu de dones.
Sota el #un10quesuma i amb l’objectiu 
que el desè aniversari de L’Atlàntida 
serveixi per ampliar la transversalitat 
del projecte i per donar-lo a conèixer 
a nous col·lectius, els dies 10 de cada 
mes s’organitzaran Escenes Singulars, 
experiències artístiques de proximitat 
en espais insòlits de l’equipament. El 10 
de març s’organitzarà una Escena Sin-
gular oberta a les dones, una activitat 
que s’obrirà a tota la ciutadania. Les 
inscripcions es podran fer al web de 
L’Atlàntida a partir del dia 10 de febrer
.
Lloc: L’Atlàntida de Vic 
(c. Francesc Maria Mas Ferrer, 4; Vic).
Hora: 119 h
Ho organitza:  L’Atlàntida de Vic
Hi col·labora: Oficina Tècnica d’Ig-
ualtat de Gènere i LGTBI. - Activitat 
gratuïta

Dijous, 12 de març

CONFERÈNCIA “Dona, discapacitat 
i igualtat d’oportunitats:
de què parlem quan parlem d’inter-
seccionalitat?”, a càrrec de Mont-
serrat Garcia Blasco, formada en 
disseny, accessibilitat, inclusió social, 
participació social i gestió d’entitats, 
així com en diferents aspectes de la 
igualtat de gènere com urbanisme 
feminista, prevenció de la violència de 
gènere en l’entorn educatiu o econo-
mia feminista. Garcia és autora de 
diverses publicacions sobre acces-
sibilitat, drets humans, perspectiva 
de gènere i disseny per la diversitat, 
membre de les juntes directives de la 
Federació ECOM, i referent en acces-
sibilitat i participació, i de la Lliga Reu-
matològica Catalana. La conferència 
convidarà a la reflexió sobre tot allò 



que s’està fent des de les associa-
cions per garantir la igualtat d’opor-
tunitats i l’equitat de gènere. Durant 
la xerrada, pensada com un espai de 
trobada per compartir i repensar cap 
a on volen anar les dones amb disca-
pacitat, es plantejaran qüestions com 
quin és l’imaginari que hi ha entorn 
de les dones i els homes amb disca-
pacitat, si existeixen desigualtats de 
gènere dins la discapacitat o de què 
parlem quan ho fem de discriminació 
múltiple. 

Lloc: sala Mercè Torrents del Campus 
Miramarges - Edifici C (c. Miquel Martí 
i Pol; Vic)
Hora: 18 h 
Ho organitza:  DIXIT Vic Centre 
de Documentació de Serveis Socials
Hi col·labora: SÍRIUS VIC, ADFO i l’Obra 
Social “la Caixa - Activitat gratuïta  
(Cal inscripció: https://dixit.gencat.cat/
ca/detalls/Noticies/dixit_vic_confer-
encia_dona_discapacitat_igualtat_
oportunitats.html)

TAULA RODONA “Dones i atletisme”
Amb Roser Parés Bové, Anna Comet 
Pascua i Elena Congost Mohedano, 
entre d’altres. Moderadora: Sònia 
Camacho Vallejo.

Lloc: sala 3 de L’Atlàntida 
(c. Francesc Maria Mas Ferrer, 4; Vic)
Hora: 19 h 
Ho organitza: Vic activa’t i Oficina 
Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI 
d’Osona (Ajuntament de Vic i Consell 
Comarcal d’Osona).
Hi col·labora: L’Atlàntida i l’Escola de 
Música – Conservatori de Vic.
Activitat gratuïta

XERRADA “Parlar amb el plaer”
a través de la presentació de llibre Las 
Muertes Chiquitas. Un ensayo docu-
mental sobre los orgasmos de Mireia 
Sallarès.
El llibre completa el documental 
homònim de l’artista i és part del pro-
jecte que va desenvolupar en territori 
mexicà entre el 2006 i 2009. A partir 
d’una pregunta sobre l’experiència de 
l’orgasme, Mireia Sallarès es presenta 
en primera persona i conversa amb 
30 dones molt diverses que com-
parteixen reflexions vivencials. El plaer 
és el fil conductor a través del qual es 
despleguen molts altres temes im-
portants en la vida d’aquestes dones 
com la sexualitat, la violència, la mort, 
l’ecologia, l’amor, la malaltia, l’espiritu-
alitat i el compromís de l’art amb les 
realitats de cada una. Activitat en el 
marc de l’exposició “En el nom de la 
mare, en el nom de la terra”, d’Isabel 
Banal, Raquel Friera, Lucía Loren, Olga 
Olivera Tabeni, Irene Pérez, Carme 
Sanglas i Eulàlia Valldosera.

Lloc: Llibreria Foster and Wallace 
(c. Riera, 20; Vic)
Hora: 19 h
Ho organitza: ACVic, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, Ajuntament de Vic i Associació per 
a les Arts Contemporànies.
Hi col·labora: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic -Universitat de la 
Catalunya Central i Oficina Tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Activitat gratuïta



Divendres 13 de març: 

TAULA RODONA sobre plans d’igual-
tat a les empreses. 
Participen Paula Mattio, consultora 
de plans d’igualtat, i Carme Tomàs, 
cap de recursos humans de Figueras 
International Seating.

Lloc: sala Segimon Serrallonga de la 
Masia de la Torre dels Frares (c. d’en 
Perot Rocaguinarda, 17; Vic)
Hora: 11 h 
Ho organitza: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic – Universitat de la 
Catalunya Central.
Activitat gratuïta

Projecció de la primera part 
del documental Las muertes 
chiquitas  de Mireia Sallarès.
Amb una càmera i un rètol lluminós 
de neó, Mireia Sallarès va començar 
un llarg viatge pel territori mexicà per 
escoltar les veus que més podien dir 
sobre l’experiència de l’orgasme fe-
mení, dur la vivència íntima al domini 
públic i fer visible el complex entramat 
present en tota sexualitat.
En aquest projecte no hi ha res d’aliè 
al plaer, al poder, al dolor, a la vi-
olència, a la mort, a la lluita política 
i al compromís ètic de l’art amb la 
realitat. Els testimonis de les dones 
que s’expressen en el llibre i el docu-
mental, són part de la «vida viscuda» 
que Mireia Sallarès situa al centre de 
la seva obra com a acte de resistèn-
cia davant la injustícia. Perquè els 
orgasmes, com la terra, són de qui els 
treballa. I la lluita continua.
Continuació del documental dissabte 
14 de març.

Lloc: sala Modernista del Casino de 
Vic (c. Jacint Verdaguer; 5)
Hora:  19 h
Ho organitza: Esports Vic i Oficina 
Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI.

Hi col·labora: EARTVic, Oficina tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Consell 
Comarcal d’Osona, Unitat d’Igualtat 
de la UVic-UCC, Cineclub Vic, ACVIc 
Centre d’Arts Contemporànies 
Activitat gratuïta

Dissabte, 14 de març

Projecció de la segona part del 
documental Las muertes chiquitas  
de Mireia Sallarès.
Després, a les 20.30 h, conversa amb 
la directora.

Lloc: sala Modernista del Casino de 
Vic (c. Jacint Verdaguer; 5)
Hora:  18 h
Ho organitza: Esports Vic i Oficina 
Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Hi col·labora: EARTVic, Oficina tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Consell 
Comarcal d’Osona, Unitat d’Igualtat 
de la UVic-UCC, Cineclub Vic, ACVIc 
Centre d’Arts Contemporànies 
Activitat gratuïta

Diumenge, 15 de març

CURSA DE LES DONES  #niunpasenrere
Cursa no mixta per visibilitzar l’esport 
femení, ocupar l’espai públic i reivindi-
car no fer #niunpasenrere en els drets 
de les dones. La cursa té un recorre-
gut de 5 km que es pot fer corrents o 
caminant. El tret de sortida serà da-
vant L’Atlàntida i s’arribarà a la plaça 
Major. La recollida del welcome pack 
serà els dies 12 i 13 de març de 17 a 19 
hores a L’Atlàntida. A més, dijous 12 de 
març a les 19 hores hi haurà la taula 
rodona “Dones i atletisme”.La cursa és 
patrocinada per Mediolanum i CMP.
Lloc d’inici: davant de L’Atlàntida 
(c. Francesc Maria Mas Ferrer, 4; Vic).
Hora: 10.30 h 
Ho organitza: Esports Vic i Oficina 
Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Hi col·labora: Unió excursionista de 



Vic, Atlètic Vic, Vic ETB, MansVic, La Re-
ciclaria, L’Atlàntida, Aigües Vic, Teatre 
de Tona, 
Ajuntament de Tona, Rafting Parc, 
Up Room, Kyrocream, Sorora, Creu 
Roja, EAP VIC, Osonament, Sant Miquel 
dels Sants, Universitat de Vic, entre 
d’altres.
Inscripció solidària: de 5 €. La re-
captació anirà destinada a l’Escola 
Pau Dones del Casal Claret. Inscrip-
cions a www.esportsvic.cat o presen-
cialment al Vicjove (c. Morgades, 15; 
Vic) i a l’Oficina Tècnica d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI (pl. 1 d’octubre – Edifici 
el Sucre planta 2; Vic).

Dijous, 19 de març 

DANSA Y PERDÍ MI CENTRO
L’equilibri de la humanitat depèn, tam-
bé, de la igualtat entre homes i dones. 
A l’escenari exposem les nostres 
reflexions sobre la divisió de gèneres; 
pretenem obrir portes perquè les 
dones escullin com viure i expressar la 
seva feminitat en les seves múltiples 
expressions.

Lloc:  sala 1 Ramon Montanyà de L’At-
làntida (c. Francesc Maria Mas Ferrer, 
4; Vic).
Hora: 20.30 h
Ho organitza:Fundació L’Atlàntida
Preu: 12€

Dijous, 26 de març 

TALLER SERIGRAFIA FEMINISTA 
El gènere és un “parxe”
Amb aquest taller aprendrem a 
serigrafiar sobre tela, paper i altres 
suports, mentre explorem i qüestio-
nem el sistema sexe-gènere establert. 
Partint d’imatges representatives de 
diversos personatges històrics rel-
levants, de condicions diverses quant 
a fenotip, edat, capacitat, classe i 
identitat sexual i de gènere, i d’imatg-

es complementàries d’objectes per-
sonals quotidians, establirem patrons 
de joc a través dels quals compondre 
diferents peces artístiques, tractant 
de fer performance del gènere del 
personatge i donar lloc a espais de 
reflexió entorn d’això.

Lloc:  Vicjove (c. del Bisbe Morgades, 
15; Vic).
Hora: 17-20 h 
Ho organitza:  Oficina Tècnica d’Igual-
tat de Gènere i LGTB
Hi col·labora: Vicjove
Activitat gratuïta
Inscripcions 659 030 481 (whatsapp)
Dissabte, 28 de març
XERRADA “Parlar amb la terra”
a càrrec de l’artista Eulàlia Valldosera.
Comprendre i aprendre a connectar 
amb l’element aigua com a motor 
creatiu i font de sanació. L’artista, que 
diu practicar la mística activista, ens 
compartirà algunes claus de la seva 
experiència xamànica durant un viat-
ge pel sud d’Itàlia on fa la descoberta 
i dona veu a un dels llocs de la medi-
terrània més potents de l’antiguitat, on 
les germandats femenines mantenien 
viu el diàleg interdimensional.

Activitat en el marc de l’exposició “En 
el nom de la mare, en el nom de la 
terra”, d’Isabel Banal, Raquel Friera, 
Lucía Loren, Olga Olivera Tabeni, Irene 
Pérez, Carme Sanglas i Eulàlia Valldo-
sera.

Lloc: ACVic (c. de Sant Francesc, 1; Vic)
Hora: 19 h 
Ho organitza: ACVic, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, Ajuntament de Vic i Associació per 
a les Arts Contemporànies.
Hi col·labora: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic-Universitat de la 
Catalunya Central i Oficina Tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Activitat gratuïta



Dimarts, 31 de març

DIA PER A LA VISIBILITAT TRANS
Durant tot el dia es visibilitzarà la ban-
dera trans a l’Ajuntament de Vic i el 
Consell Comarcal d’Osona.

XERRADA “Ecofeminisme: situació 
actual climàtica i d’emergència 
social”,
a càrrec de Federica Ravera. 
Doctora en Ciències Ambientals, en 
l’especialitat d’Economia Ecològica 
per la Universitat Autònoma de Bar-
celona. Actualment és investigadora 
Ramón y Cajal i coordinadora del pro-
jecte AGATA Agrifood systems, Gender 
And Transformational Adaptation: a 
systemic and intersectional approach 
applied in Mediterranean context. 
Amb lectura del manifest del Dia de 
la Visibilitat Trans* a càrrec de l’as-
sociació LGTB TALCOMSOM i col·labo-
ració artística sobre ecofeminisme a 
càrrec de l’alumnat de l’Escola d’Arts 
Plàstiques de Torelló.

Lloc:  Museu de la Torneria (c. la Pau, 
14; Torelló)
Hora: 19 h 
Ho organitza:  Oficina Tècnica d’Ig-
ualtat de Gènere i LGTBI, Polítiques 
d’igualtat de Torelló, Polítiques d’ig-
ualtat de la Mancomunitat la Plana, 
Polítiques d’igualtat de Masies de 
Voltregà i SIAD de Manlleu.
Hi col·labora: Escola d’Arts Plàstiques 
de Torelló i associació LGTB TALCOM-
SOM
Activitat gratuïta

Dimecres, 22 d’abril

XERRADA “Parlar amb l’amor”
a càrrec de Maia Creus.
Conferència i lectura performativa de 
textos de Fina Miralles.
Fina Miralles. Paraules Fèrtils 1972-2017 
són quatre volums que apleguen 
quaranta-cinc anys d’escriptura de 
l’artista, transcrits i editats per la his-
toriadora de l’art Maia Creus en una 
magnífica edició de la Fundació Arts 
de Sabadell (2018). L’immens llegat 
d’aquests textos és ensenyar-nos que 
l’amor és un òrgan de llum per a la 
vida i una força ascensional de l’àni-
ma. El camí del cor recupera el vincle 
perdut entre raó i compassió i desen-
volupa la profètica intel·ligència que 
retorna la veu del saber a l’experiència. 
No és un mandat ni tampoc un repte, 
és una disposició a escoltar els mov-
iments del cor i el seu ritme profètic, 
que és camí íntim de llibertat. 
Lectura performativa de textos de 
Fina Miralles. Acció desenvolupada 
per estudiants del grau d’Educació 
Social, Universitat de Vic- Universitat 
Central de Catalunya, amb direcció i 
acompanyament de la professora Eva 
Marichalar-Freixa.

Activitat en el marc de l’exposició “En 
el nom de la mare, en el nom de la ter-
ra”, d’Isabel Banal, Raquel Friera, Lucía 
Loren, Olga Olivera Tabeni, Irene Pérez, 
Carme Sanglas i Eulàlia Valldosera..

Lloc: ACVic (c. de Sant Francesc, 1; Vic)
Hora: 19 h 
Ho organitza: ACVic, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Vic i Associació per a 
les Arts Contemporànies.
Hi col·labora: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic-Universitat de la 
Catalunya Central i Oficina Tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Activitat gratuïta



Dissabte, 25 d’abril

TALLER MERAVELLA’T.
 Exploracions i connexions amb la na-
tura a través de l’art, a càrrec d’Irene 
Pérez, artista de l’exposició “En el nom 
de la mare, en el nom de la terra”.
Prèviament al taller hi haurà una visita 
comentada a l’exposició “En el nom 
de la mare, en el nom de la terra”, 
oberta al públic general, que servirà 
de context per al desenvolupament 
del taller. 
Serà de 10 a 11 h, a càrrec d’Assumpta 
Bassas, curadora de l’exposició.

Activitat en el marc de l’exposició “En 
el nom de la mare, en el nom de la 
terra”, d’Isabel Banal, Raquel Friera, 
Lucía Loren, Olga Olivera Tabeni, Irene 
Pérez, Carme Sanglas i Eulàlia Valldo-
sera.

Lloc: ACVic (c. de Sant Francesc, 1; Vic)
Hora:11-14 h
Ho organitza: ACVic, Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, Ajuntament de Vic i Associació per 
a les Arts Contemporànies.
Hi col·labora: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic-Universitat de la 
Catalunya Central i Oficina Tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI.
Cost: 20 € (16 € per als Amics d’ACVic 
i socis d’H. Associació per a les Arts 
Contemporànies). El període d’inscrip-
ció finalitza el dijous 16 d’abril. Places 
limitades. Inscripció prèvia al web 
d’ACVIC (www.acvic.org).



Del 2 al 31 de Març

“Dones i Física”

Lloc: campus Torre dels Frares (c. de 
la Laura, 13,; Vic)
Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 
21 h.
Ho organitza: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic – Universitat de la 
Catalunya Central.
Activitat gratuïta

Del 5 al 25 de març

“Dones Ramaderes”

Lloc: hall de l’Edifici B del Campus 
Miramarges (c. de la Sagrada Família, 
7; Vic)
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 
21 h.
Ho organitza:  Càtedra d’Agroecolo-
gia de la Universitat de Vic – Universi-
tat de la Catalunya Central.
Hi col·labora: UHUB i Unitat d’Igualtat 
de la Universitat de Vic – Universitat 
de la Catalunya Central.

Del 17 de març al 12 d’abril 

“Inspiració en clau de dona”.
Exposició d’un mural col·lectiu creat 
per les persones vinculades a Os-
onament, amb acompanyament de 
textos i poesies relacionades amb les 
dones com a eix central.

Lloc:  BioArtCafè d’Osonament (c. Jo-
sep Maria Selva, 2; Vic)
Horari:  de dilluns a divendres, de 8.30 
a 18 h.
Ho organitza:  Osonament

EXPOSICIONS

Del 24 de gener al 25 d’abril

“En el nom de la mare, 
en el nom de la terra”
 d’Isabel Banal, Raquel Friera, Lucía 
Loren, Olga Olivera Tabeni, Irene Pérez, 
Carme Sanglas i Eulàlia Valldosera. A 
cura d’Assumpta Bassas Vila.

És una exposició que convida a 
gaudir de set propostes que canten 
la cultura de la vida i demostren la 
capacitat que té la pràctica artística 
de crear un simbòlic que ens orienta 
en aquests temps confusos. 
La mostra reuneix l’obra de set artistes 
contemporànies de diferents gener-
acions 
i llocs geogràfics (Isabel Banal, Raquel 
Friera, Lucía Loren, Olga Olivera Tabeni, 
Irene Pérez, Carme Sanglas i Eulàlia 
Valldosera), i vol ser un pròleg del que 
podria ser una mostra més àmplia 
dedicada a posar en relleu la savie-
sa cultivada en les experiències de 
vida i en les produccions culturals de 
moltes dones del present i del passat.

Lloc: ACVic (c. Sant Francesc, 1; Vic)
Horari: de dimarts a divendres, de 10 
a 13 h 
i de 17 a 19 h; dissabte, de 11 a 14 i de 17 
a 19 h
Ho organitza: ACVic, Ajuntament de 
Vic, Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Associació 
per a les Arts Contemporànies.
Hi col·labora: Unitat d’Igualtat de la 
Universitat de Vic – Universitat de la 
Catalunya Central, Oficina Tècnica 
d’Igualtat de Gènere i LGTBI (vic-
dones-siadosona) i Consell Comarcal 
d’Osona. 



SUMEM, PARLEM I VISUALITZEM 
EL DIA DE LES DONES

Des del Projecte Eina de Sant Tomàs, 
es faran dues sessions, a càrrec de 
l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i 
LGTBI ( OTIG), en les quals es treballar-
an temes d’igualtat i prevenció de les 
relacions abusives .

El proper 8 de març, des del CFA 
Montseny proposem una activitat 
que porta per títol “El present femení”. 
En aquesta activitat pretenem conèix-
er dones referents actuals que, des de 
diferents àmbits laborals, lluiten per 
millorar la situació de les dones arreu 
del món. Sota aquesta perspectiva 
cada grup classe del centre, un total 
de 23, se centrarà en una d’aquestes 
dones. 

El treball anirà dirigit a reflexionar so-
bre la seva vida i la lluita realitzada en 
relació amb el feminisme. Posterior-
ment, cada grup classe farà un petit 
mural sobre la dona referent que s’ha 
treballat a fi de poder mostrar a la 
resta de grups del centre les aport-
acions i reflexions extretes. Finalment, 
s’uniran els petits murals de grup per 
construir l’exposició col·lectiva.

ESPAI DONES I LLUITA FEMINISTA 

La xarxa de biblioteques de la comar-
ca d’Osona, durant el mes de març, 
exposarà una selecció de llibres 
escrits per dones i/o sobre el movi-
ment feminista, amb l’objectiu de visi-
bilitzar les aportacions de les dones a 
la societat.
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