Ho organitza i coordina

Amb el suport de

8

DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES 2019

Ara fa un any, les dones vam sortir al carrer i vam protagonitzar una vaga
feminista, que a més de ser una vaga laboral i estudiantil, va ser també
una crida de vaga en altres sectors com el de cura, el domèstic o el de
consum, relegats especialment a les dones. Aquelles concentracions
van significar un abans i un després en el moviment feminista i ara,
més que mai, necessitem continuar caminant plegades en aquesta
lluita cap a un model de societat on les persones estiguem al centre,
i les dones tinguem les mateixes oportunitats, drets i llibertats.
Us proposem una agenda d’actes per commemorar un març feminista.
Ens trobem a carrers, places i espais per seguir teixint sororitat.
Salut i feminisme!
Carme Riera, Sílvia Cáceres, Aurora Fernández, Vanessa Massons i
Carme Vallès.
Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt.
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena

facebook.com/mancomunitatconcaodena
@micod_cat
@mancomunitat_conca_odena

www.micod.cat

disseny@esdedia.com

Hi col·laboren

VI Concurs de cartells de 8 de març de la MICOD. Autora: Carla Alba Pulido

www.micod.cat

Organitzen

Serveis especialitzats
d’atenció a les dones (gratuïts)
SIAD MICOD – Servei d’Informació i Atenció a les dones

Informació, assessorament i acompanyament a les dones en tots els
àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.
Per telèfon: 63 63 65 63 1 de 10 a 12 h i de 15.30 a 17.30 h, de
dilluns a divendres (matins) i de dilluns a dijous (tardes)
Per correu electrònic: siad@micod.cat

SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada en
violència masclista
Telèfon per demanar visita i consultes: 93 8048265
De dilluns a divendres de 9.30 a 19.30 h

Exposicions i concursos
EXPOSICIÓ: Imatges per al Dia internacional
de les dones.

Descripció: recull de les obres presentades al VI
Concurs de cartells pel 8 de març. La guanyadora és
la portada de l’agenda d’actes de la MICOD del 8 de
març, Dia Internacional de les Dones.
Dies: del 4 al 16 de març
Horari de visita: de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima, Igualada
Dies: del 18 al 29 de març
Horari de visita: tardes de 16:30 a 20:30 h. Dijous i
dissabte també de 10:30 a 12:30 h.
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de
Montbui
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Centre Cívic de Fàtima i Mont-Àgora.

I Premi Natividad Yarza a la recerca
en gènere
L’Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena impulsa el primer Premi Natividad
Yarza per als treballs de recerca de Batxillerat dels
centres educatius de la Conca d’Òdena. L’objectiu
del premi és el de promoure treballs de recerca que
tinguin relació amb l’equitat de gènere, els feminismes,
les violències masclistes i en definitiva tot allò relacionat
amb la promoció de la igualtat i la perspectiva de
gènere. La primera edició del Premi Natividad Yarza
premiarà els treballs entregats durant el curs 2019-20.
El premi és de 1.000 €!
Consulta’n les bases a www.micod.cat
Per a més informació: igualtat@micod.cat

II Concurs FEM VISIBLES LES DONES de
l’Espai Jove d’Òdena.

Tens entre 10 i 18 anys? Escull una dona que t’inspiri
i que sigui la teva ídola. Porta un dibuix, una foto, una
poesia o un escrit i digues per què vols fer visible
aquesta dona.
Pots portar-ho del 20 de febrer al 7 de març als Espais
Joves d’Òdena (El Pla i Nucli). El 12 de març es lliuraran
els premis i s’exposaran els treballs al centre recreatiu
i cultural.

17è CONCURS DE FOTOGRAFIA: COM ENS
VEIEM LES DONES? TEMA: “NOSALTRES I LES

ALTRES” de Dones amb Empenta.
Aquest any volem reflexionar sobre totes “les altres”
dones que ens acompanyen en la vida i que són reflex
de nosaltres mateixes, sigui quin sigui l’espai, d’oci,
laboral, familiar, de trobada, d’activisme, de companyia... i
compartir-ho a través de la fotografia.
TERMINI. Fins al 22 de març del 2019, inclòs. LLIURAMENT
DE PREMIS. Dissabte 30 de març.
Bases i info: 938 045 482,
donesambementa@dae.cat,
www.facebook.com/donesambempenta
@DonesAmbEmpenta
PREMIS: 3 categories: Primer premi: 100 € Segon: 75 €
Premi del públic: 50 €

Programa d’actes
Dilluns 18 i 25 de febrer i 4 de març
TALLER de confecció de cors. Activitat dinamitzada

per diferents dones del municipi.
Oberta i gratuïta per a tothom.
Hora: de 16 a 18 h
Lloc: Casal de la Gent Gran.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.

Divendres 1 de març
TEATRE I DEBAT: Ismene, d’Imma Colomer i
Fina Rius. Imma Colomer dirigeix una conferència en

format de monòleg de Carole Fréchette, on Fina Rius
interpreta Ismene, germana d’Antígona, explicant dos
mil cinc-cents anys després dels fets, el perquè d’una
decisió que va prendre. Un text matisat i intel ligent que
dona peu a temes com la dona a l’esfera pública,
l’apoderament, la desobediència, la sororitat, les
heroïnes i les víctimes.
Hora: 21 h
Lloc: Teatre de l’Aurora.
Preu: 12 € / 10 €
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.

Dissabte 2 de març
CLUB DE FILOSOFIA: Deshacer el género, de
Judith Butler.
Moderador: Rafa Carmona.
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn de la lectura d’un
text filosòfic. En aquest cas, escrit per una dona i amb
motiu del Dia internacional de les dones.
Hora: 11 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Activitat de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Preu
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Dilluns 4 de març

L’objectiu és fer visibles tres elements fonamentals:
les dones científiques i tecnòlogues, els biaixos de
gènere dins la nostra societat amb les seves causes
i conseqüències, i la promoció de les STEM entre les
noies com a professions apassionants i de futur.
Hora: 18 h
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Ho organitza: UEA Inquieta

Dimecres 6 de març
TEATRE – DEBAT: VINDICACIONS. Dues dones
un dia com un altre a la feina. Fent hores extres.
Conversant. Cantant. Combatent. Ja res tornarà
a ser igual, a càrrec de la Plataforma Unitària Contra la

Violència de Gènere, Trama,SCCL.
A través de dos personatges molt diferents entre si ens
endinsarem en les diferents discriminacions i desigualtats
de gènere tot barrejant l’humor, el drama i l’anàlisi crítica.
Valent-nos de diferents formats (com la poesia, els
monòlegs, les escenes teatrals i els esquetxos) prendrem
la veu de dones d’ara, d’abans i d’arreu, escoltarem les
seves vindicacions i reflexionarem col lectivament sobre
els lligams entre els rols i les estructures de poder.
Hora: 17:30 h
Lloc: Casal Cívic Montserrat.
Ho organitzen: Dones de les tardes dels dimecres i Casal
Cívic Montserrat de la Generalitat de Catalunya.

FEM L’AUCA de la DONA, amb frases cèlebres
de dones úniques.
Activitat adreçada a joves de 10 a 16 anys
Hora: de 17:30 a 19:30 h
Lloc: Espai Jove Centre Cívic el Pla.
Ho organitza: Departament de Joventut Ajuntament
d’Òdena.

HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt, a
càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Municipal de la Pobla de Claramunt.
Hora: 18 h
Ho organitza: Biblioteca Municipal de la Pobla de
Claramunt i Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

CLUB DEL CÒMIC: La levedad, de Catherine Meurisse.

Moderador: Daniel Rio.
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit la
mateixa novel la gràfica. En aquest cas, escrita per una
dona i amb motiu del Dia internacional de les dones.
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Activitat de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Preu
d’inscripció anual: 6 €
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Hora: 17 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

Dimarts 5 de març
ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES

ACTE INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ amb la

lectura del Manifest del Dia internacional de les dones,
entrega del premi del concurs de cartells del 8M i a
continuació la XERRADA: El sexisme també surt de festa.
Aproximació a les violències sexuals en espais festius a
càrrec d’Ivet Oriols de l’Observatori Noctàmbul@s.
Acte amb persones representants delegades dels centres
de secundària de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hora: 12 h
Lloc: sala d’actes de l’Institut Pere Vives d’Igualada.
Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat,
Departament d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada i
Institut Pere Vives Vich.

ESTAMPACIÓ DE BOSSES

Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

FÒRUM-TALLER: Curs teòric de cuina ràpida,

de Gràcia als inicis dels anys trenta, festa d’envelat,
orquestra amb pasdoble i sorteig de cafeteres. Són els
anys previs a la República i a la guerra civil espanyola. La
pèrdua i la recuperació de la identitat d’una dona.
Una brillant adaptació d’aquest clàssic de la literatura
catalana amb unes excel lents interpretacions.
Hora: divendres i dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h.
Lloc: Teatre de l’Aurora.
Info d’interès: http://www.meaculpa-teatre.cat
Preu: 15€ / 12 €
Ho organitza: Teatre de l’Aurora.
Hi col labora: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dissabte 9 de març
HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt,

a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Santa Margarida de Montbui.
Hora: 12 h.
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora i Mancomunitat
de la Conca d’Òdena.

PERFORMANCE: ENS VOLEM VIVES!

Joves de Vilanova del Camí duran a terme una
performance artística a la plaça del Mercat per
visibilitzar les violències masclistes.
Hora: 11:30 h
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí.
Ho organitza: grup d’alumnat de l’Institut Pla de les
Moreres i Espai Jove de Vilanova del Camí.

ACCIÓ ARTÍSTICA: Mirall, a càrrec de la Plataforma

Celebració del Dia Internacional de les Dones a
Vilanova del Camí: BATECS DE DONA.

TALLER DE CONFECCIÓ DE
ELABORACIÓ D’UN GRAN MURAL.

CORS

I

Hora: 16:30 h
Lloc: plaça del Mercat. Vilanova del Camí.

LECTURA DEL MANIFEST, actuació musical de
Sheila Grados i enlairament de globus amb desitjos.
Hora: 17:30 h
MARXA CONJUNTA fins a Igualada per
participar als actes del 8M

ESPECTACLE DE TEATRE FAMILIAR: La princesa
en texans, a càrrec de la companyia Sgratta

Descripció: Una obra de teatre per trencar estereotips
i fer-se un tip de riure. Coneixerem una princesa molt
especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges ens
ensenyarà que l’important no és qui ets, sinó com ets.
Hora: 12:15 h.
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu.
Preu entrades: 6 €. Socis Xarxa: 6 €
Ho organitza: La Xarxa d’Igualada.

FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE. Concert

d’orgue de Marina Omelchenko (Rússia), organista
titular de la catedral de la Immaculada de Moscou,
acompanyada per Tehmine Schaeffer – soprano- i
Oganes Kazarian –duduk.
Hora: 18 h
Lloc: basílica de Santa Maria d’Igualada.
Entrada gratuïta
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada.

Dimecres 20 de març
XERRADA-TALLER: Un món color de rosa,

XERRADA: El poder del feminisme. Parlarem amb

XERRADA: Educar en la diversitat de capacitats.

la Diputada Najat Driouech i amb dones de l’Anoia.
Hora: 19 h
Lloc: sala de Socis de l’Ateneu Igualadí
Ho organitza: Dones ERC Anoia – Igualada.

Diumenge 10 de març
Té com a objectiu mostrar el potencial de la dona
en l’àmbit laboral, artístic, esportiu, etc. Es vol donar
a conèixer les capacitats, el valor, les habilitats,
l’emprenedoria, el coratge, l’essència, la riquesa artística,
etc. La dona en el seu rol professional en la consecució
dels seus recursos.
Una fira dinàmica amb exposicions, demostracions i tallers.
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: C/ Lleida – El Pla d’Òdena - (Òdena).
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

CAMINADA I ESMORZAR A COLLBÀS

Hora: 9 del matí (sortida).
Lloc: Sortida de Can Titó, (davant del camp de futbol
de Vilanova del Camí) i arribada a l’ermita de Collbàs on
tindrem preparat l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Divendres 8 de març
El taller vol promoure l’ús del llenguatge inclusiu entre
el personal de l’Administració. També s’explicaran
estratègies per construir un nou discurs que fomenti la
igualtat i la no discriminació per raons de gènere.
Hora: 13:30 h
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia.
Ho organitza: Consell Comarcal de l’Anoia.

Diumenge 17 de març

Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

CINEMA + BERENAR.

Vols participar al concurs? (busca’n la informació en
aquesta agenda!)
Abans de l’entrega dels premis (premi de 16 a 18 anys,
de 13 a 15 i de 10 a 12), hi haurà la presentació del treball
de recerca Estudi social feminisme s.XXI d’Anabel Tena
García 2n Batxillerat, IES Pla de les Moreres.
Hora: 17:30 h
Lloc: Espai Jove d’Òdena (Nucli).
Ho organitza: Departament de Joventut Ajuntament
d’Òdena.

PÍNDOLA FORMATIVA LLENGUATGE INCLUSIU

a càrrec d’Isabel Albiñana Gordón, tècnica dietista i
professora d’alimentació saludable.
Hora: 17:30 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament d’Òdena.
Taller mixt i gratuït.
Ho organitza: Fòrum de Dones d’Òdena amb la
col laboració de l’Ajuntament d’Òdena.

a càrrec d’Adela Morera Educadora Social del SIAD de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Descripció: Espai informatiu per crear consciència sobre la
desigualtat de gènere i reflexionar sobre el nostre paper
com a dones i la importància de provocar un canvi. En
aquest espai es dona a conèixer el servei a la comunitat i en
especial al teixit associatiu femení, explicant com i per què
sorgeix un servei específic adreçat a dones.
Hora: 16 h
Lloc: Centre Cívic de Fàtima. Grup dels dimecres de
dones de Fàtima.
Obert a totes les dones interessades.
Ho organitzen: SIAD MICOD i Centre Cívic de Fàtima.

Feminista de l’Anoia.
Descripció: reflexions a l’entorn d’una escultura.
Hora: de 12 a 14 h
Lloc: plaça de Pius XII, Igualada.
Nota de l’organització: en cas de pluja, l’acció quedarà
ajornada per al dissabte següent.
Ho organitza: Plataforma feminista de l’Anoia amb la
col laboració de l’escultora Teresa Riba.

MATINAL DE TENNIS PER A DONES

Hora: 19 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament de la Pobla.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat i Joventut de la Pobla
de Claramunt.

HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt,

Dissabte 16 de març

TEATRE: La plaça del diamant, de Mercè
Rodoreda, a càrrec de la Cia. Mea Culpa. Barri

CONTA CONTES: Nenes extraordinàries, a càrrec
de Vanessa Gómez.
Adreçat famílies i infants de 0 a 8 anys
Hora: de 17:30 a 18:30 h
Lloc: Ludoespai Infantil d’Òdena. Centre cívic el Pla,
carrer Unió, 2.
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ I
ENCESA D’ESPELMES.

Hora: 17 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt.

Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de març

FIRA DE LES DONES

Dijous 7 de març

Hora: 18 h
Lloc: plaça del Mercat. Vilanova del Camí.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.
Hi col laboren: Sheila Grados i Associació de
Pensionistes i Jubilats.

TALLER DE PANCARTES REIVINDICATIVES

a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Hora: 18 h
Ho organitza: Biblioteca Central
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

XERRADA: CIÈNCIA ÉS NOM DE DONA. Què és
la iniciativa “STEM amb tu”?

En motiu del Dia Internacional de les Dones
Ho organitza: Club Tennis Montbui

Dimarts 12 de març
Lliurament dels premis del II Concurs FEM
VISIBLES LES DONES.

Dimecres 13 de març
XERRADA: Sexualitat segura, a càrrec d’Evelyn
Cantero de Dones amb Empenta. Programa de
coeducació de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hora: 17:30 h
Lloc: Cau Jove de la Pobla.
Ho organitza: Cau Jove de la Pobla de Claramunt i
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
HORA DEL CONTE: Quan les nenes volen alt,

a càrrec d’Anna Garcia.
A partir de 3 anys.
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí, Centre Can Papasseit.
Hora: 17:30 h
Ho organitzen: Biblioteca Vilanova del Camí i
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dijous 14 de març
TALLER SOBRE COSIFICACIÓ: Cos sí, cosa no.

Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Local de CCOO a Igualada, passeig Verdaguer,
núm. 50.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Xerrada emmarcada en el projecte Aprenent a educar
per a famílies, a càrrec de Jordi Serra i Garcia, formador
i terapeuta.
Descripció: es contextualitzarà el concepte de diversitat
i coeducació. Alhora es reflexionarà sobre els neguits
i les pors de les famílies en el desenvolupament del
seu infant, mostrant estratègies als participants per
reconèixer i valorar les seves competències i capacitats.
Hora: 18 h (dues hores).
Lloc: Escola Ramon Castelltort.
Ho organitzen: Departament d’Ensenyament de
l’Ajuntament d’Igualada i Diputació de Barcelona.

Diumenge 24 de març
FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE. Concert

d’orgue de Renata Marcinkutė Lesieur (Lituània),
catedràtica d’orgue i de clavicèmbal de l’Acadèmia
lituana de Musica i Teatre.
Hora: 18 h
Lloc: basílica de Santa Maria d’Igualada.
Entrada gratuïta.
Ho organitza: Departament de Promoció Cultural de
l’Ajuntament d’Igualada.

Dissabte 30 de març
Entrega de premis i EXPOSICIÓ del 17è Concurs
COM ENS VEIEM LES DONES? Nosaltres i les
altres de Dones amb Empenta.
Hora: 19:30 h
Lloc: Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui.
Ho organitza: Dones amb Empenta amb la col laboració
de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE
NAIXEMENT DE MARIA AURÈLIA CAPMANY.
Q-ars Teatre presenta CAROLA.

Lectura teatralitzada de l’adaptació de la novel la
Feliçment, jo sóc una dona de Maria Aurèlia Capmany, a
càrrec de l’actriu Anna Güell i la direcció de Francesca
Piñon. Un retaule magnífic de la societat catalana del
segle XX. Una dona que ens parla amb la màxima
sinceritat dels records que guarda, dels amors i del
periple vital com a conseqüència de néixer dona i de
classe humil. La lluita per intentar assolir la seguretat
econòmica i en últim terme la llibertat, sense l’ajuda
dels homes. Presentació biogràfica d’Isabel Casas, de
la Llegim...? Llibreria.
Hora: 20 h
Lloc: Adoberia de Cal Granotes – Cicle De Pell Sensible.
Preu: anticipada 5 €/ a taquilla 7 € (entrades al Punt).
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Departament
de Promoció Cultural.

Dimarts 2 d’abril
XERRADA-TALLER: Prevenir l’assetjament: nous
gèneres i diversitat sexual, a càrrec de l’entitat

Filigrana, especialitzada en diversitats afectives, sexuals
i de gèneres.
Descripció: coneixerem els gèneres que existeixen
i oferirem un espai per descobrir la diversitat de
gènere i orientació sexoafectiva. Espai per preguntar
i resoldre dubtes. Es combinarà amb dinàmiques de
treball personal. També es donaran eines i recursos per
acompanyar una persona amb un gènere no dicotòmic
o una orientació sexual no normativa.
Hora: 18 h (dues hores).
Lloc: institut Joan Mercader.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada
i AMPAs.

SOPAR DE DONES amb la XERRADA de Mònica
Parejo.
d’Igualada

i

Hora: 20 h xerrada i 21 h sopar de la dona.
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Ho organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
La Pobla de Claramunt.

Activitat adreçada principalment a:

INFANTS I FAMÍLIES

JOVES

