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Una manifestació a Vic, acte central
del 8-M a Osona
Aquest diumenge 11 de març també es fa per primera vegada la Jornada de
Dones i Feminisme d'Osona amb activitats durant tot el dia a la plaça Major de
Vic | La Xinxa Feminista organitza per dissabte una sortida a les terres de l'Ebre
per conèixer el paper de la dona a la Batalla de l'Ebre

Acció feminista contra la violència estètica la matinada d'aquest 8 de març al centre de Vic | Twitter Vaga
Feminista Osona

Una manifestació que anirà de la plaça de l'Estació de Vic fins el Passeig és l'acte central de la vaga
feminista d'aquest 8-M a Osona. La manifestació, convocada pel comitè de vaga comarcal format
per diversos col·lectius feministes d'Osona i el Lluçanès i per algunes persones a títol individual,
començarà a les 7 de la tarda davant l'estació de tren i pujarà fins el centre de la ciutat per acabar a la
tarima del Passeig. El mateix comitè de vaga organitza la participació en diversos piquets
informatius durant el matí (s'ha quedat a les 5 al pàrquing del Sucre i a les 8 a l'estació de tren). A
les 12 hi haurà una concentració a la plaça Major i a 2/4 de 2 una davant Le Porc Gourmet, a Santa
Eugènia de Berga, per donar suport a les treballadores de les càrnies. El lema escollit per a la
jornada de lluita feminista a Osona és «Ens aturem per canviar-ho tot».
Selecció d'actes i mobilitzacions del 8-M a Osona i el Lluçanès
Dijous, 8 de març
Balenyà
A les 6 de la tarda, al Teatre Ateneu, cinefòrum. Organitza: Associació de Dones de Balenyà.
Manlleu
6 de la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament. Xerrada de l'escriptora Roser Iborra sobre
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«Sense les dones no hi ha revolució». Organitza: AFADIP.
Les Masies de Voltregà
Sortida a Cardona. Vista al castell de Cardona i la muntanya de sal. Activitat adreçada a les dones
de més de 60 anys del Voltreganès.
Olost
A les 12, a la plaça Major, membres del col·lectiu La Fetillera llegiran un manifest. A les 8 del
vespre, al Centre Activa't, xerrada-tertúllia sobre la sexualitat de la dona, a càrrec de Glòria
Marsillach, que acabarà amb un sopar popular al mateix lloc.
Prats de Lluçanès
A les 12 del migdia, concentració davant de l'Ajuntament. A les 5 de la tarda, a Cal Bach, «Dones i
Guerres», espai amable on compartir reflexions sobre el treball productiu i reproductiu de les
dones, sovint invisible. Organitza: La Casa de l'Heura.
Roda de Ter
A 2/4 de 6, a la sala polivalent de la biblioteca, «Bruna i la gorra de l'unicorn», audioconte narrat
per la seva autora Conchi Ramírez. A 2/4 de 9, a la sala polivalent de la biblioteca, «Grans dones
de Roda, dones artistes», amb Roser Anglada, Maria Teresa Bruguera, Marta Casas, Glòria Fluvià,
Clara Marsó, Paquita Mas, Maria Masoliver, Encarna Rubio i Imma Arumí.
Santa Eulàlia de Riuprimer
A 2/4 de 7, a l'aula de lectura del Local del Jovent SIJ El Cucut, taller «Dones en acció».
Organitza: Ajuntament i Punt Jove El Cucut. Col·labora: L'Alenada. A les 8 del vespre, a la plaça
de la Vila, lectura del manifest i encesa d'espelmes.
Sant Hipòlit de Voltregà
A les 9, al Teatre Municipal, «En veu de dona», espectacle musical amb Marta Casanovas.
Sant Julià de Vilatorta
A les 6, al Casal d'Avis, tertúlia de dones amb pica-pica, només reservat a dones.
Taradell
Ruta literària «Barcelona en femení», recorregut pel barri gòtic i la Boqueria a càrrec de l'editora
Elisenda Albertí. Sortida a 2/4 de 3 de la parada de bus de la Carpa. Cal inscripció prèvia a la
biblioteca. Organitza: Biblioteca Antoni Pladevall i Font.
Divendres, 9 de març
Balenyà
A les 5 de la tarda, al Teatre Ateneu, cinefòrum jove. Organitza: FlikFlak Punt Jove, Biblioteca El
Drac i Centre Obert La Quitxalla.
Folgueroles
A les 5 de la tarda, al Centre Cultural, projecció de Las mujeres de verdad tienen curvas.
Organitza: Punt Jove Folgueroles.
Sant Hipòlit de Voltregà
A les 5, a la Llar Fundació Gallifa, xerrada «Dona, sexualitat i menopausa», a càrrec de la sexòloga
Elena Crespi.
A les 9, a la Sala Petita, «En veu de dona», espectacle musical amb Paula Valls.
Taradell
A 2/4 de 8 del vespre, a la biblioteca, lectura del manifest i xerrada «Aurora Bertrana, primer
viure, després escriure», a càrrec de Miracle Sala. Tot seguit, al vestíbul de Can Costa i Font,
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inauguració de l'exposició «Aurora Bertrana, el virus de l'aventura», cedida per l'Institut Català de les
Dones. Organitza: Som Dones.
Torelló
A les 6, al Casal Cívic, presentació del treball de recera «Islamofòbia de gènere. La discriminació de
la dona musulmana», de Karima Maohoun. Introducció: Núria Gibert i Laura Rovira. Organitza:
Institut Cirvianum. A les 9, al Teatre Cirvianum «Tornar», de Noemí Morral.
Dissabte, 10 de març
Manlleu
Sortida «La Batalla de l'Ebre. El paper de la dona a la batalla», organitzat per la Xinxa Feminista.
Sortida a ¾ de 8 del matí de la plaça Àngela Roca. Ruta per les Terres de l'Ebre guiada per la
historiadora Assumpta Montellà.
A les 7 de la tarda, al Cinema Casals de Gràcia, projecció d'Alanis, d'Anahí Berneri.
Roda de Ter
A 2/4 de 8, al Teatre Eliseu, representació de l'obra Opció Múltiple, de la companyia Tai-A-Treros
de l'Esquirol.
Sant Julià de Vilatorta
A 2/4 de 7, al Saló Catalunya, representació de l'obra ?M/FM Agressions Masclistes vs. Freqüències
Modulades, a càrrec de la companyia Averlasailas.
Taradell
A 2/4 d'11, a Can Costa i Font, 11a Mostra de Cuines del Món. Organitza: Som Dones.
Tona
A les 11 al Centre d'Interpretació del Camp de les Lloses, visita guiada des d'una perspectiva de
gènere a càrrec de les arqueòlogues del Centre. A 2/4 de 9, a la Sala La Canal, sopar de dones i
actuacions. Cadascuna porta el seu sopar. Exclusiu per a dones. Inscripcions fins el 9 de març a
les llibreries Sant Jordi, Cal Poquet i Cors.
Vic
A les 5, a Can Pau Raba, taller d'autodefensa feminista, a càrrec de Paula, educadora social.
Organitza: Arran.
Diumenge, 11 de març
L'Esquirol
A les 10, davant del pavelló, sortida d'una caminada fins l'ermita del Pedró passant per la font de
l'Escudella. A 2/4 de 12, xocolatada.
Prats de Lluçanès
Al matí, Racó de les Experiències al mercat. Construcció de la mandala de les dones. A les 7 del
vespre, a Cal Bach, les dones de Prats compartiran menjar, experiències, música, consells,
lectura, ball i tot el que elles vulguin. Organitza: Col·lectiu Fem Safareig i Ajuntament.
Vic
Jornada de Dones i Feminisme d'Osona. De les 10 del matí a les 5 de la tarda, a la plaça Major. A
les 10, ball country a càrrec de les dones de l'Associació Cultural Jaume Balmes del Casal Gent
Gran M. Josep Guiteras. A 2/4 d'11, ruta literària amb poemes de Montserrat Abelló i Soler i Joana
Raspall i Juanola a càrrec de Som Dones de Taradell. A les 11, taula rodona «Feminismes i
maternitat», organitzada pel col·lectiu feminista La Xinxa Feminista, amb Judit Martón López, de la
Mare Lloba, doula; Irene Moncunill, asssora de lactància i confundadora de La Tribu, i Rosa
Rosean, llevadora. A ¾ de 12, contacontes «La Princesa Carolina», a càrrec del col·lectiu feminista
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del Lluçanès La Fetillera i el col·lectiu feminista Adona't Vic. A 2/4 d'1, cercavila de gegantes i
gegantones a càrrec dels geganters i grallers del carrer Riera de Vic. A al 1, pilar de dones a càrrec
de la colla de Sagals d'Osona. A 2/4 de 2, concert de Shuvag, rap femení. A les 2, concert
d'Helena i Mariona, cançó d'autora i d'arrel. A 2/4 de 3, dinar popular a càrrec de l'Escola de la Pau
Dones-Casal Claret i Creu Roja d'Osona. A 2/4 de 4, dansa i cant bolivià a càrrec de l'Associació de
Bolivians i Bolivianes. A les 4, concert de Na Trenca. A ¾ de 5, actuació de diablesses i bruixes a
càrrec de colles de diables de la comarca. Totes les activitats són gratuïtes, excepte el dinar, que té
un cost de 8 euros. Hi haurà paradetes informatives de les entitats Associació LGTB TALCOMSOM,
Cercle de dones, Creu Roja d'Osona, Col·lectiu Feminista Adona't Vic, Escola de Pau del Casal
Claret, La Fetillera - Col?lectiu feminista del Lluçanès, La mà solidària i Som Dones de Taradell.
Durant tota la jornada hi haurà espais de denúncia de les discriminacions laborals a càrrec del
Col·lectiu Feminista Adona't Vic i l'Espai Mima't a càrrec de l'Escola de la Pau Dones-Casal
Claret. A les voltes de la Plaça hi haurà diferents pancartes reivindicatives realitzades per l'EArt Vic.
Dilluns, 12 de març
Tona
A l'hora del pati de l'escola Vedruna, activitat de sensibilització. Organitza: Punt Jove Tona.
Dimecres, 14 de març
Prats de Lluçanès
A les 8 del vespre, a l'Espai, conferència «Les dones i el moment polític», a càrrec d'Alba Vergés,
diputada d'ERC i membre de la Mesa del Parlament. Organitza: ERC i JERC.
Dissabte, 17 de març
Manlleu
A les 5, al Teatre-Espai Rusiñol, «Només tinc els meus versos», lectura de textos amb veu de
dona. Organitza: Teatre Centre. Entrada lliure (taquilla invertida).
Taradell
De 2/4 de 10 a 2/4 de 2, a Can Costa i Font, taller d'autodefensa feminista, a càrrec de Biterna,
col·lectiu d'autodefensa feminista. Inscripcions fins el 14 de març trucant a l'Ajuntament (93 812
61 00) o al Punt Jove El Puntal (606 972 874). Organitza: Regidora d'Igualtat de l'Ajuntament.
Diumenge, 18 de març
Manlleu
«El camí de les xinxes». III Caminada Feminista: la vida de la dona a pagès. Sortida a 2/4 de 9
del matí a l'Institut Antoni Pous. 10km. 1 euro d'inscripció. Organitza: La Xinxa Feminista.
A les 12 del migdia, al Teatre-Espai Rusiñol, «Només tinc els meus versos», lectura de textos
amb veu de dona. Organitza: Teatre Centre. Entrada lliure (taquilla invertida).
Dimarts, 20 de març
Balenyà
A les 8 del vespre, a la sala d'entitats de l'Espai Cultural, sessió de meditació. Inscripcions: Maria
José (647 20 49 07). Organitza: Associació de Dones de Balenyà.
Dijous, 22 de març
Torelló
A les 6, a la sala d'actes de la Cooperativa, «Desig i feminisme!», presentació del treball de final
de grau de Cristina Almirall, Emma Garolera Boix i Nefeli Forni. Introducció de Gerard Coll-Planas,
director d'Estudis Interdisciplinars de Gènere de la UVic. Es farà entrega del premi Francesca
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Bartrina al millor Treball de Final de Grau en estudis de gènere de la UVic.
Dissabte, 24 de març
Tona
A les 10 del vespre, a la Sala La Canal, teatre Troppe Aire, de la companyia Trio Trioche, d'Itàlia.
Organitza: Ajuntament.
Diumenge, 25 de març
Taradell
A 2/4 de 6, a Can Costa i Font, cinefòrum amb «La fuente de las mujeres», de Radu Mihaileanu.
Moderada per Mercè Voltas. Organitza: Som Dones.
Dimarts, 27 de març
Balenyà
A les 8 del vespre, a la sala d'entitats de l'Espai Cultural, curs d'anglès per a viatjar. Inscripcions:
Virgínia (609 44 73 69). Organitza: Associació de Dones de Balenyà.
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