Programa d’activitats entorn del 25 de novembre - Vic 2016 -

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dimecres, 16 de novembre
L’AUDICIÓ
A càrrec d’alumnes d’instrument de l’Escola de Música i Conservatori de Vic, dedicat al Dia Internacional per la no violència vers
les dones.
Lloc: Escola de Música i Conservatori de Vic (c. Francesc Maria Masferrer, 4 - L’Atlàntida)
Hora: 20 h
Organitza: Escola de Música i Conservatori de Vic
Entrada gratuïta

Dimecres, 16 i divendres, 18 de novembre
MASTER CLASS
Tens entre 16 i 30 anys? Vols participar al concurs d’espots i no
saps per on començar i enfocar l’espot? O simplement vols tenir
informació sobre el món de l’audiovisual des d’una perspectiva no
sexista? Vine i participa dels dos tallers a càrrec de Drac Màgic,
Cultura Audiovisual.
Dimecres, 16 de novembre “La identitat de gènere en
els mitjans audiovisuals”
Divendres, 18 de novembre “ Reinventar la publicitat”
Lloc: Vicjove (c. Morgades, 15)
Horari de 18 a 20 hores
Organitza: Vicjove i VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Dimecres, 16 de novembre
TALLER “Ni prínceps blaus ni princeses promeses” a càrrec de
l’Associació CANDELA
Aquest és un taller per explicar i compartir dubtes i les diferents
experiències a l’hora d’educar i de relacionar-se amb els fills
i filles. El taller pretén ser un lloc de trobada entre famílies i
persones que eduquen on oferir eines i recursos per educar d’una
manera respectuosa i lliure d’estereotips.
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 18 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Dijous, 17 de novembre
XERRADA “La Cacera de Bruixes”a càrrec de Lluïsa Latorre Casellas, metgessa i escriptora
Es calcula que a Europa, entre el 1450 i el 1750, el fenomen
repressiu de la cacera de bruixes va portar més de seixanta mil
persones a la tortura i a la mort, la majoria dones. ¿Per què al
llarg de l’edat moderna es va creure que «el mal conviu amb
nosaltres, és dona i se l’ha d’exterminar»? Aquesta xerrada pretén
donar-hi resposta, com també explicar per què a finals de l’edat
mitjana moltes guaridores es van convertir en sospitoses de
practicar la bruixeria.
Lloc: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (c. Rambla Sant Domènec, 24)
Hora: 19 h
Organitza: Col·lectiu feminista Adona’t Vic
Col·labora: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Entrada gratuïta

Del 21 al 30 de novembre
QUINS NOMS TAN BONICS! Homenatge a les víctimes de violència
masclista
Si tens bona lletra, saps fer lletres especials o simplement tens
ganes d’escriure, vine, i podràs dibuixar els noms de les dones
víctimes als vidres de la biblioteca. L’activitat està oberta a tothom
que vulgui participar de manera lliure, per visualitzar i homenatjar
les dones víctimes d’aquesta xacra social.
Lloc: Biblioteca Daniel Giralt-Miracle (c. Rambla Sant Domènec, 24)
Horari de 10 a 17 hores (horari de la Biblioteca)
Organitza: Biblioteca Daniel Giralt-Miracle i Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Col·labora: Alumnes de primer d’APGI i VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Dimarts, 22 de novembre
CONTE per adults “ Manawee ” Conte del llibre Mujeres que corren
con los lobos de Clarissa Pinkola
A càrrec de Glòria Pladevall Montañà, facilitadora de grup de
dones per la reflexió del llibre Mujeres que corren con los lobos.
Manawee, un jove galant festeja dues germanes per casar-s’hi.
El pare de les noies li posa una condició i el jove es trobarà amb
tota una sèrie de dificultats i necessitarà del seu gos, que té una
bona intuïció, per aconseguir arribar a les noies. Un conte sobre la
doble naturalesa femenina i l’alerta amb les distraccions del camí.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 18.30 h
Organitza: VicDones-SIAD Osona
Col·labora: Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta

Dimecres, 23 de novembre
SUMA’T a l’acció de les sabates vermelles
Un any més volem sumar-nos a la campanya ideada per l’artista
mexicana Elina Chauvet. Pintarem sabates vermelles com a acte de
denúncia i record per les dones que pateixen violència masclista.
Lloc: Plaça Antoni Gaudí
Horari: de 10 a 12 hores i de 17.30 a 18 hores
Organitza: Casal Claret
Col·labora: VicDones-SIAD Osona

Dijous, 24 de novembre
CONFERÈNCIA “Veus, dones, refugiades”- La situació de les dones
refugiades a Jordània i al Líban
Conferència en la que s’abordarà la situació de les dones refugiades a Jordània i el Líban, amb la participació com a ponents de la
Sra. Layla Hamarneh, directora de Projectes de la Arab Women’s
Organization –AWO de Jordània i la Sra. Khadije El Husaini, secretària general d’organitzacions de la Lliga dels Drets de la Dones
Libanesa – LLWR
Lloc: Sala Segimon Serrallonga-Campus Torre dels Frares de la UVic-UCC (c. Perot
Rocaguinarda, 17)
Hora: 18.30 h
Organitza: Associació Catalana per la Pau, Fundació Pau i Solidaritat i Ajuntament de Vic
Col·labora: Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya
Entrada gratuïta

Divendres, 25 de novembre
Acte institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència vers les Dones
L’Ajuntament de Vic, manifesta el seu rebuig contra la violència
vers les dones amb la lectura del Manifest institucional i la convocatòria ciutadana per a sumar-se en aquest acte de rebuig amb
un minut de silenci.
Lloc: Plaça Major de Vic
Hora: 13.30 h
Organitza: Ajuntament de Vic

Divendres, 25 de novembre
II JORNADA d’educació i gènere. Saltar obstacles o superar barreres? Nous reptes en educació i gènere
La segona jornada d’educació i gènere es concep com un espai
d’encontre per conèixer i debatre pensaments, recerques, propostes o pràctiques sobre educació i gènere. Té la intencionalitat de
produir intercanvis científics i formatius que ajudin a la reflexió, el
debat i l’acció sobre el treball en equitat en contextos educatius:
escoles, instituts, centres d’educació social, grups familiars, espais de ciutadania, àrees i serveis de l’administració pública, etc.
Planteja tres eixos temàtics:
- Feminitats i masculinitats
- Educació i relacions de poder
- Equitat i desigualtats
A més a més també es duran a terme diferents tallers:
- Diferents maneres de ser i viure més enllà dels límits del
gènere, a càrrec de Gerard Coll-Planas
- Les relacions de poder: les conductes abusives, a càrrec de
l’Associació Candela

- Deslligar els fils dels estereotipis de gènere a càrrec de
Milagros Sainz
- El currículum ocult del gènere: com ens identifiquem, a
càrrec de Rosa Guitart
Cost de la jornada 50 c.
Per més informació, inscripcions i descomptes consultar en el
següent enllaç
http://mon.uvic.cat/ceig/segona-jornada-deducacio-i-genere-2016/
Lloc: Edifici del Sucre (c. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5) Vic
Horari de 9 a 19 hores
Organitza: Grup de Recerca educativa (GREUV) , Grup de formació Educació i Gènere
del CIFE de la UVic-UCC i VicDones-SIAD Osona

Divendres, 25 de novembre
Acció de sensibilització-Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones
Des de Creu Roja conjuntament amb els voluntaris i voluntàries de
l’entitat, organitzem una campanya de sensibilització i prevenció
de la violència envers les dones.
Lloc: Plaça Major de Vic
Horari de 16 a 20.30 h
Organitza: Creu Roja

Dissabte, 26 de novembre
Taller “ús no sexista de la llengua / ús inclusiu de la llengua”
A càrrec de Sergi Cercós de l’Ass. LGTB TALCOMSOM
Lloc: Centre Cívic Can Pau Raba (c. Raval Cortines, 24- Vic)
Hora: 17.30 h
Organitza: Associació LGTB TALCOMSOM

Dimarts, 29 de novembre
CINE FÒRUM The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy
Ucraïna/ Any 2014 /Durada 130 minuts.
Sergey és un adolescent sordmut que ingressa en un internat especial per a persones que només parlen en llenguatge de signes.
Aviat descobreix que a dins de l’escola hi opera una xarxa que es
dedica al robatori, l’agressió i la prostitució. Allà, les poques noies
no són només un objecte sexual, també són mercaderia.
The Tribe està rodada amb actors sordmuts, no professionals, i
utilitzant únicament el llenguatge de signes en ucraïnès. Però més
enllà d’aquesta premissa tècnica, la pel·lícula és un relat brutal i
colpidor que ens permet obrir molts debats. I el de la llengua és el
menys important.

Aportació 5 euros / Socis de Cine Club entrada gratuïta/ Vicjove 4 euros
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 22 h
Organitza: Cine Club Vic

Dimarts, 13 de desembre
LLIURAMENT DE PREMIS del V Concurs d’espots per a la no
violència masclista
Acte de lliurament de la cinquena edició del concurs d’espots per
a la no violència masclista-2016. Durant l’acte es podran visionar
els espots que han entrat a concurs. I conèixer quins han estat els
dos espots guanyadors per a l’edició d’enguany.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 21.30 h
Organitza: Cine Club Vic , VicDones-SIAD Osona
Col·labora: SIAD Manlleu, Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana
Entrada gratuïta

Dimarts, 13 de desembre
CINE FÒRUM La propera pell de Isa Campo i Isaki Lacuesta
Espanya i Suïssa/Any 2015/Durada 103 minuts/Música de Gerard Gil
Aquest film està inclòs en el programa itinerant Conegudes (també) a casa en el marc de la 24a mostra internacional de films de
dones de Barcelona. Un adolescent desaparegut torna a casa després de vuit anys quan tothom el donava per mort i es reincorpora
a la vida familiar marcada pel misteri de la seva desaparició. Poc
a poc sorgirà el dubte de si realment es tracta del nen desaparegut o d’un impostor.
Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46)
Hora: 22 h
Organitza: Cine Club Vic , VicDones-SIAD Osona i DRAC Màgic Cultura Audiovisual
Col·labora: Diputació de Barcelona i Fundació SGAE i el suport a la difusió de
l’Acadèmia del Cinema Català
Entrada gratuïta

CONCURS
V CONCURS D’ESPOTS PER A LA NO VIOLÈNCIA MASCLISTA
Cinquè concurs d’espots per a la no violència masclista. L’objectiu
del concurs és el de sensibilitzar a la població especialment al
jovent, sobre la violència masclista i fomentar l’establiment de
relacions no violentes.
Termini de presentació fins al dimecres, 2 de desembre de 2016.
Per més informació consultar les bases del concurs: Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana, així com al
Facebook del VicDones - SIAD Osona.

EXPOSICIONS
De l’1 al 15 de desembre al vestíbul de l’edifici del Sucre
Del 16 al 29 de desembre a la segona planta edifici del Sucre

Exposició “Violència masclista: desmuntem mites?” cedida per
l’Institut Català de les Dones
Aquesta exposició, cedida per l’Institut Català de les Dones,
proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic
i a la violència masclista. Per exemple desmunta la creença que
som persones incomplertes que necessitem buscar-ne una altra
per aconseguir la plenitud, que s’ha de renunciar a tot per amor,
que si algú sent gelosia és perquè t’estima. Alhora, ofereix idees
i elements de reflexió per transformar aquests mites i creences i
avançar, així, vers unes relacions lliures violència masclista

Lloc: Vestíbul de l’Edifici del Sucre (c. Ramon d’Abadal i Vinyals,5)
Organitza: VicDones - SIAD Osona i Oficina d’Acollida
Col·labora: Institut Català de les Dones
Horaris exposició: de dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Entrada lliure

De l’1 al 30 de novembre

Exposició “Esportistes catalanes del segle XX” cedida per la
Universitat de Vic-UCC
Aquesta exposició és un homenatge a les dones que en una
època difícil per a les seves aspiracions esportives van decidir
trencar l’estereotip femení i van fer de la passió esportiva la seva
forma de vida. L’exposició pretén donar visibilitat a tretze dones
que, amb el seu esperit aventurer van trencar mites i expectatives
socials de gènere, combinant diferents disciplines esportives.

Lloc: CAP el Remei (ptge. Pla del Remei, 10-12)
Organitza: Comissió de violència del Cap El Remei
Col·labora: Universitat de Vic-UCC i VicDones-SIAD Osona
Horaris exposició: de dilluns a divendres de 8 a 21 hores
Entrada lliure

TREBALLEM per la sensibilització
i prevenció de la violència masclista i
diem PROU!
Des del Centre de Formació d’Adults Montseny, ens sumem
en el camí per treballar per la lluita, sensibilització i prevenció
d’aquesta xacra social que és la violència masclista. Durant el
mes de novembre realitzarem diferents activitats amb l’alumnat
del centre.
Des del Centre d’Atenció primària Vic Nord /SAP Osona també
ens sumarem a dir prou a través del nostre web https://eapvicnord.wordpress.com/. Consulta’ns
Des del projecte EINA de l’associació Sant Tomàs durant el
mes de novembre també durem a terme un taller per treballar els
estereotips sexistes i la prevenció de relacions abusives amb el
VicDones-SIAD Osona.
Des de la comissió de violència del CAP El Remei, organitzem
diferents accions i activitats per a la sensibilització de la ciutadania en la lluita contra la violència masclista. Durant el mes de
novembre iniciarem les activitats amb la col·laboració, per segon
any consecutiu, amb Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic,
la construcció d’un mural en motiu del a data, així com facilitar
diferent material de sensibilització i prevenció a la ciutadania.

www.vic.cat
vicdones-siadosona@vic.cat
93 702 72 84

