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Marxa fúnebre d'enterrament de la
«violència masclista» pel 25N a Vic
L'organitzen els quatre col·lectius feministes d'Osona i el Lluçanès | Altres
col·lectius de dones, administracions i Arran a Vic i Torelló organitzen altres actes
amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones

Esquela que han editat els quatre col·lectius feministes per anunciar la marxa d'aquest dissabte

La Fetillera, Adona't, La Xinxa i Som Dones, quatre col·lectius feministes d'Osona i el Lluçanès,
organitzen aquest dissabte a Vic una «rua» entre la plaça del Carbó i la plaça Major. Ho fan
escenificant l'enterrament de la «violència masclista», coincidint amb el 25N, Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència Vers les Dones. Les quatre organitzacions feministes han donat
forma d'esquela a la convocatòria de la marxa, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça del Carbó i
acabarà amb la lectura d'un manifest per part dels col·lectius convocants.
Aquest és un dels múltiples actes que es fan en els propers dies amb motiu del 25N. Aquest és
un recull d'alguns dels altres actes que es fan a Osona i el Lluçanès:
DIVENDRES, 24/11
Balenyà
17h. FlikFlak-Punt Jove. Taller «Lligues a Cegues? Com relacionar-se de tu a tu». Oo organitza:
Flikflak-Puntjove i Mancomunitat La Plana.
19h. Sala d'Entitats de l'Espai Cultural. Xerrada-taller «Sexualitat femenina: una gran
desconeguda». Dinamitzat per Elena Crespi. Organitza: Regidoria d'Igualtat i Associació de Dones
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de Balenyà.
Santa Eulàlia de Riuprimer
17h, Local del Jovent - SIJ El Cucut. Contacontes: Les Primeres Maduixes, de Joseph Bruchac. A
càrrec de la Marta de Cal Llibre. Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.
19h, Local del Jovent - SIJ El Cucut. Lectura del manifest i encesa d'espelmes.
Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.
19.30h. Local del Jovent - SIJ El Cucut. Tertúlia per a dones, a través de la lectura del conte
Barbablava, a càrrec de Glòria Pladevall. Organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer.
Taradell
20h, Vestíbul de Can Costa i Font. Lectura del manifest a càrrec de la pubilla de Taradell Teresa Lin
Lin Izquierdo. Inauguració de l'exposició «Dones grans, grans dones», que trenca clixés sobre el
que significa envellir per a les dones, en desmunta els tòpics i reivindica que les veus femenines
de totes les edats siguin escoltades i reconegudes. Oberta fins el 10 de desembre. Oganitza:
Som Dones Taradell.
Tona
19.30h, Biblioteca Caterina Figueras . Lectura del Manifest en contra de la violència masclista ,
lectura de poemes i prosa per part d'entitats i persones de Tona, lectura dels microrelats
premiats en el concurs «Canviant la mirada» i actuació d'una intèrpret de violí. Organitza: Associació
per la Igualtat Hadar.
Torelló
20.30h, Museu de la Torneria. Concert de La Diminuta, formació musical de vuit persones que
proposa música swing amb un repertori d'estàndards clàssics del jazz, peces d'arreu del món,
bolero, tango, cançó francesa, etc. La Diminuta es defineix com a jazz rural, ja que la majoria dels
seus membres són del voltant del Collsacabra i Guilleries.
Vic
20.30h, L'Atlàntida. Concert de Paula Valls. Actua acompanyada de Guillem Soler (piano i veus),
Franco Molinari (contrabaix), Joan Carles Aguerri (bateria) i Quim Abramo (guitarra). Preu: 12
euros.

DISSABTE, 25/11
Balenyà
18.30h. Plaça Josep Espona. Lectura del Manifest, encesa d'espelmes en record de les víctimes i
lectura de textos a càrrec de l'alcaldessa Anna Magem i del Grup de tertúlia de la biblioteca.
Organitza: Regidoria d'Igualtat i Biblioteca El Drac.
Centelles
11h, Plaça Major. Lectura de poemes i manifest. Hi haurà coca i xocolata desfeta per esmorzar.
Manlleu
10h, Biblioteca municipal. Taller de còmic autobiogràfic per a dones. Taller de dues sessions de tres
hores per endinsar-se, a través del dibuix i el còmic, en l'expressió de les pròpies vivències i
experiències individuals i col·lectives. Activitat gratuïta. Places limitades. L'activitat durarà fins la 1
del migdia. La segona sessió serà el 2 de desembre. Inscripcions a la biblioteca municipal.
Prats de Lluçanès
18.30h, Plaça de l'Església. Encesa de llantions i lectura del manifest internacional per l'eliminació
de la violència vers les dones.
Olost
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16.30h, Santa Creu de Jutglar. Taller de gyotaku i tast de peix. L'activitat dura fins a 2/4 de 9.
Taradell
10.30h, Davant de l'església. «Plantada de cors contra la violència». Lectura del manifest a càrrec
de la pubilla de Taradell Teresa Lin Lin Izquierdo. Oganitza: Som Dones. Taradell.
11.30h, Biblioteca Antoni Pladevall i Font. Xerrada-taller «M'estimes? Deixa'm ser lliure».
Dinamitzat per Rosa Padrosa i Elena Crespi. Organitza: Regidoria d'Igualatat de l'Ajuntament de
Taradell.
Tona
11h. Ruta medieval guiada i xerrada a l'església de Sant Andreu del Castell. Sortida del Cam de
les Lloses.
18h., Balneari Creatiu. Concert espiritual, mantres, bols tibetans i tambors xamànics. Places
limitades.
Torelló
17h. Plaça Nova. «Vine a escriure el que penses sobre la violència de gènere». Organitza: Arran
Vall del Ges.
19h. Bar Munich. Projecció del monòleg «No solo duelen los golpes», de Pamela Palenciano.
Organitza: Arran Vall del Ges.
Vic
10.30h, Carrer Manlleu. Pintada d'un mural per a la no violència vers les dones. Tothom que
passi pel carrer Manlleu podrà deixar el seu missatge contra la violència vers les dones, i de totes
les aportacions se'n construirà un gran mural. L'acció durarà fins a 2/4 de 2. Organitzen: Creu Roja
Osona i Oficina del Vic Dones-SIAD Osona.
19h, Can Pau Raba. Projecció del documental Montserrat Roig: l'hora violeta i de curtmetratges
feministes. Després, sopar de pintxos. Organitzen: Arran Vic i SEPC Vic.
DIUMENGE, 26/11
Manlleu
19h, Cinema Casal de Gràcia. Cinema: Masaan de Neeraj Ghaywan. Premiada al Festival de
Cannes i al Festival de Gijón. Drama sobre dues famílies atrapades en les restriccions hinduistes.
Entrada: 7 euros.
Taradell
17.30h, Sala del mig de Can Costa i Font. Cinefòrum: Agua, dirigida per Deepa Mehta. Pel·lícula de
l'any 2005 que es centra en la humiliació de les vídues a l'Índia, amb l'aigua com a metàfora de
vida, però també de mort. Moderadora: Mercè Voltas. Organitza: Som Dones Taradell.
Vic
18.30h, Espai ETC. Obra de teatre Escales, de Lídia Casanovas, Aida Rivas i Carles Vidal.
Activitat gratuïta.
Viladrau
10h. Caminada solidària pels voltants del poble. Sortida de la plaça Major. Lectura del manifest
2017 contra la violència vers les dones, encesa d'espelmesen record a les víctimes mortals
d'enguany i aperitiu. Organitza: Associació de Dones de Viladrau.

DIVENDRES, 1/12
Balenyà
16.30h. FlikFlak-Punt Jove. Pintada d'un mural. Fins a 2/4 de 8. Organitza: Flikflak-Puntjove.
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DILLUNS, 4/12
Prats de Lluçanès
16.30h, Casal del Jovent. «Prou sexisme, fem el nostre rap».

DILLUNS, 11/12
Vic
17h, Biblioteca Joan Triadú. «L'experiència de les dones en l'anàlisi de l'entorn quotidià amb
marxa exploratòria», taller a càrrec del col·lectiu Punt 6. Taller d'empoderament i reconeixement de
l'entorn per a dones. Aproximació als conceptes d'urbanisme amb perspectiva de gènere i un
recorregut de reconeixement per alguns carrers del municipi fent una anàlisi col·lectiva. L'activitat
acabarà a 2/4 de 8. Organitza: Vic ones-SIAD Osona. Activitat gratuïta. Places limitades.

DIMARTS, 28/11
Manlleu
16.30h, Sala d'actes de l'Hospital de Sant Jaume. Espectacle Visió actualitzada, de les relacions
amb la gent gran, representació vivencial al voltant de la violència que pateixen les persones
grans. A càrrec de l'alumnat de tercer d'ESO, de l'Institut Antoni Pous i Argila, del programa de
voluntariat. Activitat gratuïta.
DIMARTS, 12/12
Vic
21h, Espai ETC. Lliurament dels premis del VI Concurs d'espots per a la no-violència masclista.
Durant l'acte es visionaran els espots que han entrat a concurs i es coneixerà quins han estat els
dos espots guanyadors. Organitzen: VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Polítiques d'Igualtat
de l'Ajuntament de Torelló, Programa d'Igualtat de la Mancomunitat La Plana i CineClub Vic.
Activitat gratuïta.
21.30h, Espai ETC. Cine-fòrum. Ama-San (Caçadores del mar) (Suïssa-Alemanya, 2016), de
Cláudia Varejao. Film inclòs dins el program Itineràncies de la 25a Mostra internacional de cinema
de dones de Barcelona. Organitzen: CineClub Vic, Drac Màgic Audiovisual i VicDones-SIAD
Osona.
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