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La imatge gràfica del cartell deriva directament de l’art, ja que és un idioma universal.
L’autora, Sara Gonzàlez Martínez, ha ressaltat els ulls i la boca d’Aspàsia de Milet, ja que
mirem al nostre voltant i seguidament dialoguem, ens rebel•lem.
Però qui va ser Aspàsia? Va néixer a la polis de Jònia de Milet. Les dates del seu naixement i de la seva mort són, aproximadament, entre 475-390 aC. Va exercir com a mestra
de retòrica i logografia. La seva educació, així com la llibertat dels seus costums, eren
increïbles per a gran part de la població d’Atenes, on les dones eren casades per interessos familiars i recloses dins els límits de l’organització de l’oikos familiar.
A Atenes hi havia grups de dones que mantenien una posició més activa en la seva
relació amb els homes i l’espai públic i privat. Entre elles, hi trobem les pornai (prostitutes), les esclaves o lliures o les hetairai que, a més de bellesa física, posseïen formació
intel•lectual i artística i no responien al rol d’esposa. A Aspàsia se la considerava de
forma despectiva una hetairai, però anava més enllà: va crear una casa d’educació per
a dones on els objectes d’estudi eren l’escriptura poètica, els assumptes matrimonials i
l’economia domèstica.
A més, va ser la persona que ensenyà oratòria a Pericles i Lisicles i, així mateix, es creu
que va ser l’autora a l’ombra dels dos discursos més reconeguts de l’Atenes clàssica,
destinats a elogiar la democràcia (Menexè atribuït a Plató i la Història del Peloponès
atribuït a Pericles).
Com a conseqüència dels seus coneixements i de ser considerada instigadora d’un moviment d’emancipació femenina i de desestabilització de la política masculina, va ser
subjecte d’atacs i va haver de comparèixer davant la justícia acusada d’impietat i llibertinatge en diverses ocasions.
Tots els dies són 8 de març, ocupem cada dia tots els espais!
Informació extreta de:
Solana Dueso, J., (1994) Aspasia de Mileto: Testimonios y discursos, Barcelona,
Editorial Anthropos.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ENTORN DEL 8 DE MARÇ - VIC
Dissabte, 3 de març
TALLER intensiu de creació poètica a través de la lectura de poesia de diverses autores,
a càrrec de la poetessa Laia Noguera.
Lloc: Centre Cívic Pau Raba (c. Raval Cortines, 24)
Hora: 10 h
Organitza: Centres Cívics de Vic
Activitat gratuïta. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a www.vic.cat/ccvic o
a vicdones-siadosona@vic.cat o al 93 702 72 84

Diumenge, 4 de març
TALLER <<Autodefensa feminista per a dones>> a càrrec del col•lectiu Biterna.
Davant la violència que les dones reben pel simple fet de ser dones, es proposa un taller
d’autodefensa feminista que va més enllà de les tècniques de defensa físiques, ja que
permet entendre per què patim violència, quins tipus de violències hi ha (a més de les
físiques i sexuals) i com combatre-les.
Lloc: Centre Cívic Serra-de-senferm (c. Riera Major, 2)
Hora: de 10 a 14 h
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta. Places limitades (20 places).
Cal inscripció prèvia a www.vic.cat/ccvic o a vicdones-siadosona@vic.cat
o al 93 702 72 84
PLACES EXHAURIDES!

Diumenge, 4 de març
Projecció Ancien i el món màgic de Kenji Kamiyama, Japó, 2017
Durada 110 minuts.
Idioma: doblada al català. Recomanada a partir de 8 anys.
És l’any 2020 i només falten tres dies per a la inauguració dels Jocs Olímpics de Tòquio.
La Kokone és una jove estudiant que ha d’esforçar-se per mantenir-se desperta cada dia a
classe. Als seus somnis sempre es converteix en la jove princesa Ancien del regne màgic
de Corònia. Aquesta nova meravella de l’anime japonès destaca pels seus forts personatges femenins i les múltiples realitats.
A continuació, taller de Cinema d’animació en femení amb El Bombeto.
Lloc: Espai ETC (pg. De la Generalitat, 46)
Hora: 17 h
Organitza: Cineclub Xic
Entrada: 3 euros.

Dimarts, 6 de març
Projecció d’El piano, de Jane Campion, (Nova Zelanda-Austràlia-França, 1993) Durada
121 minuts.
VO en anglès amb subtítols.
Any 1851. L’Ada (Holly Hunter) és una dona muda, mare d’una nena (Anna Paquin) i acaba
d’enviudar. Un matrimoni concertat l’obliga a deixar Escòcia i viatjar fins a Nova Zelanda.
Allà, el seu nou marit (Sam Neill) es nega a traslladar el piano de la dona, que queda
abandonat a la platja. Un veí de la zona (Harvey Keitel) rescata l’instrument i l’utilitza per
fer-li xantatge.
La directora Jane Campion va tocar les tecles adequades en el seu tercer film, oferint una
pel•lícula única, captivadora i enigmàtica. El piano és un film potent visualment, amb una
banda sonora icònica, interpretacions magistrals i una visió radical del paper de la dona
en l’època victoriana. A través de la mirada de la realitzadora ens trobem amb un film ple
d’erotisme, subtilitat i violència. Va ser una de les pel•lícules del seu any i va aconseguir la
Palma d’Or a Canes i tres premis Oscar.
Lloc: Espai ETC (pg. De la Generalitat, 46)
Hora: 21.30 h
Organitza: Cineclub i col•lectiu feminista Adona’t
Entrada: 5 euros. Socis i sòcies entrada gratuïta.
Socis i sòcies del VicJove: 4 euros.

Dimecres, 7 de març
Visita guiada “La dona a l’època medieval”
Amb motiu del Dia Internacional de la Dones us convidem a fer un recorregut guiat per
les escenes i els objectes que ens descriuen els elements relacionats amb el paper de la
dona a l’edat mitjana.
Lloc: Museu Episcopal de Vic (pl. Bisbe Oliba, 3)
Hora: 17 h
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a 93 886 93 60 o reserves@museuepiscopalvic.com

Dijous, 8 de març
Espectacle flamenc a càrrec de la companyia Laboratoria.
L’Aina Núñez, la Isabelle Laudenbach, l’Anna Colom i la Cristina López dialoguen sobre la
feminitat a través d’un llenguatge comú, el flamenc.
Lloc: Institut del Teatre (c. de Sant Miquel dels Sants, 20)
Hora: 21 h
Organitza: Institut del Teatre
Preu: 5 €. Venda d’entrades anticipades una hora abans de la representació a la taquilla del
teatre. Amb el carnet de l’Institut del Teatre, el preu entrada és de 3 €.
No es permet l’accés als espectacles un cop han començat.

Dijous, 8 de març
Taula rodona “La discriminació per raó de gènere en el món de l’esport de competició”
moderada per Montse Martín, professora del grau de Ciències de l’Activitat Física i Esport
(CAFE).
Hi participaran dones en representació del Club Patí Voltregà, del Club Esportiu Sant Jordi
de Barcelona, del Club Balonmano Granollers i del club de rugbi Barcelona Universitari
Club.
Lloc: Sala Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic-Universitat Catalunya Central
(UVic-UCC) (c. Perot Rocaguinarda, 17)
Hora: 12 h
Organitza: Unitat d’Igualtat UVic-UCC
Activitat gratuïta

Dissabte, 10 de març
Visita guiada “La dona a l’època medieval”
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones us convidem a fer un recorregut guiat per
les escenes i els objectes que ens descriuen els elements relacionats amb el paper de la
dona a l’edat mitjana.
Lloc: Museu Episcopal de Vic (pl. Bisbe Oliba, 3)
Hora: 17 h
Organitza: Museu Episcopal de Vic
Activitat gratuïta amb reserva prèvia a 93 886 93 60 o reserves@museuepiscopalvic.com

Diumenge, 11 de març
Jornada de dones i feminisme
Ocupació de l’espai públic per les dones, lesbianes i trans associades de la comarca amb
la finalitat de reivindicar el paper de les dones a les associacions, els drets de les dones i
denunciar les desigualtats, discriminacions i violències viscudes.
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
10-10.30 h

Ball country a càrrec de les dones de l’Associació Cultural Jaume Balmes del
Casal Gent Gran M. Josep Guiteras.

10.30-11 h

Ruta literària amb poemes de Montserrat Abelló i Soler i Joana Raspall i Juanola
a càrrec de Som Dones de Taradell.

11-12 h

Xerrada sobre feminismes i maternitats, organitzada pel grup feminista
La Xinxa de Manlleu.

11.45-12.30 h

La Princesa Carolina. Contacontes a càrrec del col•lectiu feminista del Lluçanès
- La Fetillera i el col•lectiu feminista Adona’t Vic.

12.30-13 h

Cercavila de gegantes i gegantones acompanyades per gralleres a càrrec dels
geganters i grallers del carrer Riera de Vic.

13-13.15 h

Pilar de dones a càrrec de la colla de Sagals d’Osona.

13.30-14 h

Concert de Shuvag. Rap femení

14-14.30 h

Concert d’Helena i Mariona – cançó d’autora i d’arrel.

14.30-15.30 h

Dinar popular a càrrec de l’Escola de la Pau Dones-Casal Claret i Creu Roja
d’Osona.

15.30h-16.00 h

Dansa i cant bolivià a càrrec de l’Associació de Bolivians/es.

16.00-16.45 h

Concert de Na Trenca

16.45-17.15 h

Actuació de diablesses i bruixes a càrrec de colles de diables de la comarca.

Lloc: Plaça Major de Vic
Hora: A partir de les 10 h
Organitza: Totes les entitats participants i l’oficina VicDones-SIAD Osona
Col•laboració: Totes les entitats, els ajuntaments de Manlleu i de Torelló,
i la Mancomunitat La Plana.

Totes les activitats són gratuïtes, excepte el dinar, que té un cost de 8 euros.
La venda de tiquets per al dinar serà a:
- Oficina del VicDones-SIAD Osona (c. de la LLotja,1 2a planta. Edifici del Sucre; Vic).
De dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 14 h.
- Oficina de turisme de Vic (pl. del Pes - Llotja del Blat, s/n; Vic). De dilluns a divendres
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius de
10.30 a 13.30 h.
- Creu Roja (c. del Molí d’En Saborit, 5-7; Vic). De dilluns a divendres de 8 a 18 h.
- Oikia (c. Ramada, 14; Vic). De dilluns a divendres de 10 a 12.30 h i de 17 a 19.30 h.
- La Nyàmera (rambla de Sant Domènec, 1; Vic). Dimarts i dimecres de 17 a 00 h. Dijous
de 17 a 2.30 h . Divendres i dissabte de 17 a 3 h.
- SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7. Edifici de promoció social i personal, salut pública i
consum; Manlleu). De dilluns a dijous de 10 a 14 h i dijous de 16 a 18 h.
- Mancomunitat la Plana (sector el Quadro; Malla). De dilluns a divendres de 9 a 14 h i
de dilluns a dijous de 15 a 17 h.
- Torelló Jove (c. Enric Prat de la Riba, 17; Torelló). De dilluns a divendres de 11 a 13 h
i de 16 a 19 h.
- Flikflak-Punt Jove (pl. Josep Espona, s/n; Balenyà). De dimarts a divendres de 16.30
a 19.30 h.
- Punt Jove El Refugi de Seva (Ronda Pintor Mombrú, 16. Centre cívic; Seva). De dimarts
a divendres de 17 a 20 h.
- Espai Jove el Puntal de Taradell (c. Ramon Pou, 101; Taradell). De dimarts a divendres
de 17 a 20 h.
- SIJ El Cucut de Santa Eulàlia de Riuprimer (pl. de la Vila s/n; Santa Eulàlia de Riuprimer). De dimarts a divendres de 17 a 20 h.
** En cas de pluja les activitats quedaran anul•lades

Dimarts, 13 de març
Club de lectura de novel•la històrica Martina, la rosa número trece, d’Ángeles López, a
càrrec de Gemma Gil.
La Martina va ser una de les catorze dones afusellades el 5 d’agost de 1939, la majoria
d’elles eren menors d’edat. És un dels episodis del franquisme més cruel i demolidor. L’escriptora que és parenta de la Martina Barroso, la protagonista, ens explica sense embuts
la cruesa dels fets.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta

Dijous, 15 de març
Club de lectura dona i literatura Tomates verdes fritos en el Café de Whisley Stop, de
Fannie Flag, a càrrec de Gemma Gil.
L’Evelyn Couch és una dona de mitjana edat, frustrada amb tot el que l’envolta, fins que
coneix en una residència per a gent gran Ninny Threadgode, que li explica les seves vivències en un poble anomenat Whisley Stop, cosa que li obre un nou camp d’esperances.
El llibre parla de la discriminació de la dona, de lesbianisme, de racisme, de la misèria i
de l’alcoholisme.
Lloc: Biblioteca Joan Triadú (c. Arquebisbe Alemany, 5)
Hora: 18.30 h
Organitza: Biblioteca Joan Triadú
Activitat gratuïta

Divendres, 23 de març
Espectacle literari Ismene, de Carole Fréchette, traduïda per Elisabet Ràfols i dirigida per
Imma Colomer amb l’actriu Fina Rius.
Ismene va ser dels únics testimonis que va sobreviure a la tragèdia atroç de la seva nissaga. Quan accepta el repte de la invitació a la conferència, no ho fa amb la intenció de justificar els seus actes, sinó per trobar respostes a les qüestions que l’agiten i la consumeixen.
Desgrana minuciosament el seu passat que l’ha corsecat tota la vida. Necessita fer net,
necessita acceptar per poder mirar endavant. Pensen que la seva germana Antígona és
millor que ella? Jutjar-la és molt fàcil. Creuen que la poden descriure en dues o tres frases
simplistes o la tanquen dins d’unes paraules odioses: covarda, submisa, poruga... Però
no saben qui és Ismene: «Volia morir heroicament per fer-se perdonar de no ser heroica.»
Ha volgut venir aquí per mirar d’entendre el que va viure, exposar-nos els seus dubtes
intentant reconstruir la història, amb l’esperança que sentin el so de la seva pròpia veu,
la vibració, farà que es bellugui alguna cosa dins seu, dins de vostès, dins de l’univers.
Lloc: Sala Modernista del Casino de Vic (c. de Jacint Verdaguer, 5)
Hora: 19 h
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Dimarts, 24 d’abril
Entrega de premis del concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i del concurs de microrelats Dones
amb veu i lletra.
L’acte inclou visita guiada pel Museu del Ter, per tal de recuperar el paper de les dones a
les fàbriques tèxtils.
Lloc: Museu del Ter (pg. del Ter, 2; Manlleu)
Hora: 19 h
Organitza: Oficina VicDones–SIAD Osona (Ajuntament de Vic i Consell Comarcal d’Osona), Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i Mancomunitat la Plana.
Activitat gratuïta

Sumem, parlem i visualitzem el 8 de març, Dia internacional de les Dones,
des de la ciutat de Vic
Des del 9aVic, un projecte amb persones joves nouvingudes, coordinat per l’Oficina Municipal d’Acollida de l’Ajuntament de Vic, treballem la setmana del 8 de març mitjançant activitats i tallers per reflexionar sobre el rol de la dona i la discriminació que rep de la nostra
societat i la dels diferents països d’origen dels nostres joves, amb l’objectiu d’aconseguir
una societat igualitària entre dones i homes.
Des del Centre de Formació d’Adults Montseny ens sumem en el camí cap a la igualtat
de gènere. Fa tres cursos escolars que la comissió de gènere elabora activitats amb perspectiva feminista en les diades del 8 de març i el 25 de novembre. A més, vetlla perquè
aquesta sigui present en tots els àmbits del centre escolar.

VII Concurs de cartells vinculats al 25 de novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència vers les Dones
Data límit de presentació: el dijous 19 d’abril a l’Oficina VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1, 2a planta, edifici del Sucre), al SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7), al Torelló Jove
i al Punt Jove de Tona, Taradell, Balenyà, Seva, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de
Centelles, Viladrau, Muntanyola i Mancomunitat La Plana.
El cartell guanyador es donarà a conèixer el 24 d’abril a les 19 h al Museu del Ter de
Manlleu (pg. del Ter, 2).
Per a més informació i per consultar les bases del concurs: Consell Comarcal d’Osona,
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana.
www.ccosona.cat; www.vic.cat; www.manlleu.cat; www.torellojove.cat; www.mancoplana.
cat

I Concurs de microrelats “Dones amb veu i lletra”
Data límit de presentació: el dijous 19 d’abril a l’Oficina VicDones-SIAD Osona (c. de la
Llotja, 1, 2a planta, edifici del Sucre), al SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7), al Torelló
Jove i al Punt Jove de Tona, Taradell, Balenyà, Seva, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant
Martí de Centelles, Viladrau, Muntanyola i Mancomunitat La Plana.
El cartell guanyador es donarà a conèixer el 24 d’abril a les 19 h al Museu del Ter
de Manlleu (pg. del Ter, 2).
Per a més informació i per consultar les bases del concurs: Consell Comarcal d’Osona,
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i
Mancomunitat La Plana.
www.ccosona.cat; www.vic.cat; www.manlleu.cat; www.torellojove.cat;
www.mancoplana.cat

EXPOSICIÓ de l’1 al 30 de març
Exposició Dones belles
L’exposició sorgeix de l’edició de 2016 del taller intercultural de mares «Som creatives»
que es va fer a l’escola pública de primària de Tona L’Era de Dalt el 2016, a càrrec de
l’associació Arae.
El taller és un espai de trobada per a les dones que són mares o familiars més properes
de l’alumnat de l’escola. En aquest espai comparteixen aspectes de la convivència i la
cooperació, a través de la diversitat cultural existent, tot generant nous coneixements,
maneres de viure, pensar, etc. El 2016, el fil conductor escollit va ser les dones i les arts.
Lloc: Institut del Teatre (c. Sant Miquel, 20)
Horaris: De dilluns a divendres de 8 a 19 h i el dissabte de 9 a 14 h
Organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona
Activitat gratuïta

Espai dones i lluita feminista
La xarxa de biblioteques de la comarca d’Osona, durant el mes de març, exposarà una
selecció de llibres escrits per dones o sobre el moviment feminista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions de les dones a la societat.
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