PROGRAMA D’ACTIVITATS ENTORN DEL 8 DE MARÇ - Vic 2015
VIC
• Dijous,5 de març
Club de lectura “l’Acabadora de Michela Murgia”
A càrrec de Clara Trepat de l’ass. Art Plural. Aquesta novel·la és una indagació sobre diverses
formes de la maternitat que justament és el revers de la filiació
Places limitades, inscripcions a la Biblioteca Joan Triadú. La biblioteca facilitarà el préstec del llibre a
les persones inscrites al club de lectura.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 19h
Organitza: Associació Art Plural i Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta
• Divendres, 6 de març
Taula rodona “Dones i Política”
Intervindran a la taula rodona:
• Dolors Camats (ICV). Diputada al Parlament de Catalunya
• Rocío Martínez-Sampere (PSC). Diputada al Parlament de Catalunya
• Marta Rovira (ERC). Diputada al Parlament de Catalunya
• Carme Sayós (CiU). Diputada al Congrés dels Diputats
Lloc: Aula Magna de la UVic-UCC – Eidifici Torre dels Frares (c. Laura, 13)
Hora: 12h
Organitza: Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) i Unitat d’Igualtat de la Universitat
de Vic-Universitat Catalunya Central
Activitat gratuïta
• Diumenge, 8 de març
FEMines FESTIVAL
•

Concert a càrrec de Moon Feijóo
Hora: 18.45h

Concert a càrrec de Meritxell Naranjo
Hora: 19.30h
Lloc: Jazz Cava Vic (Rambla Montcada, 5)
Organitza: Fressa
Col·labora: VicDones-SIAD Osona i Vicjove
Entrada lliure
•

• Dilluns, 9 de març
Participa “Quina dona sóc?”
Activitat preparada al llarg del mes de febrer en els diferents tallers de l’Escola de la Pau Dones.
Vestirem les siluetes d’unes nines que mostraran els diferents estereotips de gènere que encara ara
són molt presents a la nostra societat. Cadascú que vulgui participar podrà modelar i pintar la seva
nina per superar els estereotips sexistes.
Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 15h
Organitza: Associació Casal Claret- Escola de la Pau Dones- AquíSpot- VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta
• Dimecres, 11 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 i actuacions dels alumnes de l’Escola de
Música i Conservatori de Vic.
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 adreçarte a la Biblioteca Joan Triadú
Entrada gratuïta
Lloc: Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic
Hora: 18h
Organitza: VicDones –SIAD Osona
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú i Escola de Música i Conservatori de Vic
Entrada lliure
• Dijous, 12 de març
Teatre “Recordis de la cia. Chroma Teatre”
Recordis és un somni en el que els estímuls s’acumulen perquè cadascú construeixi la seva versió.
L’autèntica escena final es produeix dins de la ment i cor de cada persona. Una obra de teatralitat
pura, lliure, provocativa,... No deixarà al públic indiferent.
Lloc: Institut del Teatre- Centre Vic (c. St. Miquel dels Sants, 20)
Hora: 21h
Organitza: Institut del Teatre- Centre d’Osona
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Preu: 5€ Venda d’entrades anticipades: El Gravat / Institut del Teatre

• Divendres, 13 de març
Cinefòrum amb el documental “les nostres dones” de Maia Jenkinson
El documental mostra diferents dones que estan lluny de l’armari que viuen sent lesbiana sense cap
problema i amb total normalitat. Dones que fan el que els hi agrada i motiva i es dediquen a això.
Cada una de les protagonistes aporta la seva visió natural i simple de la seva forma de ser i de la
seva manera de veure les coses.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 21.30h
Organitza: Associació TALCOMSOM
Activitat gratuïta
• Divendres, 13 de març
FEMines FESTIVAL
•

Concert a càrrec de Mercè Subirachs
Hora: 23h

•

Concert a càrrec de Mireia Vilalta
Hora: 00 h

Lloc: City Arms Vic (c. de la Misericòrdia, 4)
Organitza: Fressa
Col·labora: VicDones-SIAD Osona i Vicjove
Entrada lliure
• Dissabte, 14 de març
FEMines FESTIVAL
•

Concert a càrrec de Kinsale
Hora: 23h

Lloc: The Nogg inn Vic (c. del Pla de Balenyà, 18)
Organitza: Fressa
Col·labora: VicDones-SIAD Osona i Vicjove
Entrada lliure
• Diumenge, 15 de març
FEMines FESTIVAL
•

Concert a càrrec de Núria Vila
Hora: 18h

•

Concert a càrrec del REPLA (Sandra Valverde)
Hora: 19h

Lloc: Cafeteria del Casino de Vic (c. de Jacint Verdaguer, 5)
Organitza: Fressa
Col·labora: VicDones-SIAD Osona i Vicjove
Entrada lliure

• Dilluns, 16 de març
Taller Cos i gènere: com és la interacció?
El taller està dirigit a prendre consciència de com vivenciem la pròpia identitat de gènere, així com
la relació que tenim amb el nostre cos.
El nostre cos i les seves maneres de fer i estar, de moure’s, de sentir-se, de relacionar-se... també
reprodueix o transgredeix la nostra identitat de gènere. Aquest pretén ser un espai per a
experimentar i enriquir-nos .
Places limitades- Cal confirmar assistència a vicdones-siadosona@vic.cat o bé el telèfon
93 702 72 84
Lloc: Sala Polivalent del CAP El Remei (ptge. Pla del Remei, 10-12)
Horari de 18h a 20h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta
• Dimecres, 18 de març
Conte per adults “Pell de foca, pell d’ànima”
Conte del llibre Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Esté. Pell de foca, pell de
l’ànima és un conte sobre els cicles de la dona, sobre el ressecament i la pèrdua de la pell, sobre la
crida a tornar a casa, a tornar a una mateixa. El conte s'endinsa en la naturalesa femenina i
desperta emocions i comprensió. A càrrec de Glòria Pladevall Montañà, facilitadora de grup de
dones per la reflexió del llibre Mujeres que corren con los lobos.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 19h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú
• Dilluns, 23 de març
Xerrada “Ets jove, ets potent! Nadia Ghulam, enginy i moltes ganes de viure”
El projecte T’acompanyo dirigit a fer un procés d’apoderament a noies joves a les seves trajectòries
personals, formatives i professionals, ha volgut compartir en motiu del dia 8 de març, la sessió de
referents positius. Per això hem convidat a la Nadia Ghulam, autora afganesa del llibre “El seccret
del meu turbant” que ens expliqui la seva trajectòria feta amb enginy!
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 16h
Organitza: Projecte t’acompanyo del VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta

• Divendres, 27 / dissabte, 28 i diumenge 29 de març
CABDELLA’T activitat en el marc del Mercat del Ram.
L’estand CABDELLA’T el promou l’Ajuntament de Vic amb col·laboració del Grau de Teràpia
Ocupacional de la UVic-UCC al llarg dels dies del Mercat del Ram, com un espai participatiu,
formatiu, expositiu, creatiu i dinàmic entorn el procés de la llana. Els tallers aniran a càrrec del
Talleret del Clot que treballa de forma artesanal el procés de transformació de la llana.
Paral·lelament als tallers, i igual que en d’altres edicions, disposarem d’un espai per teixir i
compartir.
Per més informació i horaris, consultar el programa específic del Mercat del Ram i el web de
l’Ajuntament de Vic.
Lloc: Recinte firal El Sucre
Organitza: Ajuntament de Vic
Col·labora: Facultat de Ciències de la Salut – Grau de Teràpia ocupacional de la Universitat de Vic
• Diumenge, 29 de març
Representació teatral “ Viatjar sense maletes, de Majda Bennani”
Es presenta una jornada familiar oberta a tothom per veure una acció teatral. L’activitat és
impulsada per l’associació Amic Amazic de Vic, en motiu del Dia Internacional de les Dones. L’obra
presenta una dona que viu en una obra de teatre entre la realitat i somnis. La protagonista
femenina, viatja investigant-se a si mateixa. En aquest viatge es trobarà una sèries de dificultats,
sovint és la mirada de l’home. L’obra es farà en català i amazic.
Lloc: Espai ETC ( pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 17h
Organitza: Associació AMIC Amazigh
Col·labora: VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta
• Dimarts, 31 de març
Xerrada “Presoneres - de les presons franquistes a Ravensbrük”
A càrrec de Gemma Gil de l’ass. Art Plural. Aquesta xerrada és un petit homenatge, que es fa des de
l’entitat Art Plural, a Neus Català en el seu centenari. Abordarà uns fets que encara avui són molt
desconeguts. Fets que els règims franquista i nazi, varen silenciar, com si així es pugues ignorar la
veritat de les dones presoneres, en els penals i els camps de concentració. Una part de la història
que va passar i es va oblidar.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 19h
Organitza: Associació Art Plural
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú i VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

• Dimarts, 28 d’abril
Xerrada “pare, mare... sóc homosexual”
Què passa quan l’homosexualitat entra a casa? Oferim eines als pares i mares per afrontar de
manera assertiva la diversitat sexual i afectiva del seus fills, filles o familiars propers. A càrrec de
Maria Casas, vicepresidenta de l’Ass. TALCOMSOM de Vic.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 19 h
Activitat inclosa en el programa Factor Q

• Dimecres, 27 de maig
Taller “Ni els nens no ploren ni les nenes no peguen”
Taller vivencial per treballar com acollir i potenciar l’expressió d’emocions dels infants.
Investigarem quines pressions socials reben nens i nenes en el dia a dia que poden dificultar
l’expressió dels seus sentiments i motivacions i com els podem acompanyar els adults. Taller a
càrrec de Laia Duran, tècnica del VicDones-SIAD Osona.
Cal confirmar assistència al vicdones-siadosona@vic.cat o al telèfon 93 702 72 84.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 19h
Activitat inclosa en el programa Factor Q

• IV Concurs de cartells
L’

Quart concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència vers les Dones.
Data límit de presentació: dijous, 30 d’abril a les 14 hores, al VicDones-SIAD Osona (c. De la Llotja,
1- 2a planta- Edifici del Sucre)
Per més informació consultar bases del concurs i altres punts d’entrega de cartells per al concurs :
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu i Mancomunitat La Plana.
EXPOSICIONS

• Del 2 de març al 26 de març
Exposició Federica Montseny cedida per l’Institut Català de les Dones
Federica Montseny volia ser, essencialment, escriptora, però la lluita política es va imposar i va
marcar la seva existència. Des de la seva posició de política i sindicalista, a través dels seus articles i
novel·les, va qüestionar el model patriarcal, que encara avui restringeix les llibertats de les dones.
Lloc: Espai Vernis, edifici B del Campus Miramarges- UVic-UCC
Organitza: Universitat de Vic- Universitat Catalunya Central¡

• Del 16 de març al 214 d’abril
Exposició Talents femenins
L’exposició fotogràfica mostra quins han estat els objectius i desitjos dels projectes personals,
formatius i laborals de 10 dones que han pres part del projecte Talents femenins. Un projecte
centrat a afavorir el desenvolupament d’actituds i competències emprenedores mitjançant
processos d’apoderament social, personal i laboral a través d’una metodologia participativa.
Talents femenins ha estat un projecte transversal del Dispositiu d’Insersió laboral- SLO, Cooperació i
VicDones-SIAD Osona de l’Ajuntament de Vic i Caritas Arxiprestal i Escola de la Pau Dones de Casal
Claret.
Lloc: Espai Vernis, edifici B del Campus Miramarges- UVic-UCC
Organitza: Universitat de Vic- Universitat Catalunya Central

