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Dia de les Dones
08 de març
del 2021



Florence Nightingale (1820-1910), nascuda a Florència, 
va ser una infermera i escriptora que va aplicar els seus coneixe-

ments matemàtics a l’estadística sobre epidemiologia. 

Les seves contribucions al món de la infermeria van ser clara-
ment transcendentals, fins al punt que a dia d’avui es considera 
la precursora de la infermeria moderna. El 1859 va publicar dos 

dels seus llibres més famosos: Notes sobre infermeria i Notes
sobre hospitals, i un any més tard va fundar la seva pròpia 

escola d’infermeria. Es podria dir que va lluitar fermament per 
aconseguir que la infermeria es concebés com una carrera 

respectable i que les condicions sanitàries es convertissin en una 
prioritat per millorar la salut de les persones malaltes. Abans de 

morir, Florence Nightingale va ser la primera dona de rebre 
l’Ordre de Mèrit del Regne Unit per compensar els serveis que 

havia ofert a l’exèrcit, la ciència, l’art i la literatura.

Florence Nightingale



Dilluns, 01 de març

TALLER MONOGRÀFIC: Descoberta de grans compositores de la història

Lloc: CCVic Santa Anna. Taller presencial (c. Tagamanent, 1)
En cas de restriccions es farà en línia
Hora: 18-19.30 h
Organitza: Centres Cívics de Vic
Preu: 8 €
Inscripcions: https://centrescivics.vic.cat/esdeveniments/dones-de-la-musica/

Dimarts, 02 de març

TAULA RODONA: Hi pot haver un desig feminista?

A càrrec de Cristina Garaizábal i 
Diego Marchante. Modera: Gerard 
Coll-Planas (director del CEIG). 
Lliurament del premi Francesca 
Bartrina 2020 a Laia Anahi 
Menjíbar Barragán.

Lloc: en línia
Hora: 18-19.30 h
Organitza: CEIG i Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC
Col·labora: Institut Català de les Dones
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-k4GqtE-
GxN2453YtTWT_JXcg2WOjcvoktIH47EUmIoj-8A/viewform

Activitat gratuïta.



PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA PAPUSZA

Bronislawa Wajs, coneguda com a 
Papusza (nina en romaní), va ser 
la primera poetessa d´ètnia gitana 
que va veure la seva obra publica-
da a Polònia, desafiant la imatge 
femenina tradicional de la seva 
comunitat. La parella de 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts escèniques d’Osona. 
(c. de Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 20 h
Organitza: CineClub Vic
Preu: 5 €
Inscripcions: https://latlantidavic.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_
id=2280

cineastes Joanna Kos i Krzysztof 
Krauze retraten la vida de 
Papusza des del seu naixement 
fins a la seva mort, la seva vida a 
l´assentament gitano i l´holocaust 
gitano a la Segona Guerra Mundial.

Dijous, 04 de març

Club de lectura de la novel·la Cranford d’Elizabeth Gaskell, 
a càrrec de Rosa Rubio

Lloc: en línia - meet.jit.si/clubdones
Hora: 18.30 h
Organitza: Club de lectura Dones i Literatura de la Biblioteca Joan Triadú 

Activitat gratuïta.

Un retrat de la vida quotidiana 
en un poblet anglès de la primera 
meitat del segle xix. Novel·la 
divertida i captivadora sobre les 
trifulgues d’un grup de dones de 
mitjana edat, lleugerament 

excèntriques i ridículament esnobs 
que viuen apartades de la 
modernitat. Una reflexió sobre 
problemes de gènere, socials i 
econòmics molt vigents en l’època 
en què va ser escrita, 



CONFERÈNCIA: “La ciutat cuidadora: un nou model urbà des de 
l’urbanisme feminista”

La ciutat i els espais condicionen 
molt la vida de les persones. A la 
societat actual hi ha força 
desigualtats per raons de gènere, 
origen, edat o classe social i l’espai 

Lloc: en línia
Hora: 17-18.15 h
Organitza: DIXIT Vic
Col·labora: Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO)
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAsf6Xr2tcZf2zvhn-
FlZrDZhYLS4GtDq4wCjA9xFFn09IzQ/viewform

Activitat gratuïta. Aforament virtual limitat, cal inscripció prèvia emplenant el 
següent formulari abans de les 14 h del 4 de març.

les pot perpetuar. Si incidim sobre 
els espais de manera participativa, 
podem crear entorns amb igualtat 
d’oportunitats.

Dissabte, 06 de març

ACTIVITAT: Dones a través del temps

Recorregut de sis parades pel cen-
tre de Vic, es proporcionarà 
un mapa amb les parades de 
manera virtual. A cada parada hi 
haurà un codi QR que es podrà 
escanejar per visualitzar un vídeo 
sobre algun tema que afecta les 

Lloc: Vic
Durada: del 6 al 8 de març
Organitza: Creu Roja Osona

Activitat gratuïta. 

dones en general. Cinc parades, 
cinc temes, dones de totes les 
edats i nacionalitats respondran 
a preguntes sobre maternitat, la 
menstruació, les relacions de 
parella, el món laboral...



Dimarts, 09 de març

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA THE FAREWELL

Després de descobrir que la seva 
matriarca pateix un càncer de 
pulmó, la família decideix convocar 
una reunió familiar la Xina a la qual 
s´espera que assisteixi tothom 
que l´ha conegut a la seva vida. 
La directora analitza el seu entorn 
familiar més proper per abordar 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona
(c. de Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 20 h
Durada: 1 h i 40 min.
Organitza: CineClub Vic
Preu: 5 €
Inscripcions: https://latlantidavic.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_
id=2281

un diàleg intergeneracional en-
tre Orient i Occident. Amb un to 
melancòlic i jovial i molta càrrega 
irònica, la pel·lícula és capaç de 
bascular sense problemes entre el 
riure i el plor gràcies a la humani-
tat que transmeten tots els seus 
personatges.

Dilluns, 08 de març

Consulteu les activitats, les accions reivindicatives de la Xarxa Feminista 
d’Osona i el Lluçanès.

#vagadetotes  #vagafeminista



Dimecres, 10 de març

XERRADA/COL·LOQUI: Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Quines són les modificacions de la 
Llei 5/2008 del dret de les dones 
d’erradicar la violència masclista? 

Lloc: en línia
Hora: 10-12 h
Organitza: Ajuntaments de Tona, Vic, Manlleu, Torelló, Centelles, Mancomunitat La 
Plana i Consell Comarcal d’Osona
Inscripcions: https://forms.gle/kZYMcYFXKesZTLCXA

Activitat gratuïta. Aforament virtual limitat, cal inscripció prèvia emplenant
el formulari.

La ponent Nati Veraguas Aguilera 
directora del SIE de Igualada ens 
ho exposa per conèixer què s’ha 
incorporat a la nova llei.

TALLER: Dones a flor de pell

Pinta la teva màscara utilitzant la 
teva creativitat i connecta’t el 10 
de març a les 10.30 h. Farem una 
foto col·lectiva mostrant les nos-
tres emocions a través de les màs-
cares, per tal que juntes puguem 

reivindicar els nostres drets com a 
dones. 
Descarrega’t la imatge a: www.
osonament.cat/mascara enllaça 
amb el QR o bé recull la plantilla a 
recepció d’Osonament.

Lloc: Jiitsi Meet: donesaflordepellosonament
Hora: 10.30 h
Ho organitza: Osonament
Hi col·labora amb la il·lustració del cartell:  Anna Pont

Activitat gratuïta. 



Divendres, 12 de març

CURS: Ús del llenguatge inclusiu a l’empresa

Lloc: en línia
Hora: 10-14 h
Ho organitza: Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC
Preu: 30 € (empreses amb Conveni de Col·laboració amb UVIC-UCC gratuït)
Inscripcions: https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos-i-jornades/sa-
lut-i-benestar-social/us-del-llenguatge-inclusiu-lempresa

TAULA RODONA: Art, joc i gènere

En el marc de l’exposició GOULA. 
Art, Joc i Memòria, han aparegut 
temes col·laterals que cal tractar 
amb més detall, comptant amb 
veus expertes. Algunes de les 
qüestions que debatrem seran: 
els jocs actuals faciliten que els 
nens i nenes reprodueixin conduc-
tes coincidents amb els gèneres 

Lloc: Casino de Vic (c. de Jacint Verdaguer, 5) 
Hora: 19 h
Coorganitzen: ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies, Ateneu de Vic i Unitat 
d’Igualtat de la UVIC-UCC. Amb la participació de l’Associació Cosicosa

històricament establerts? Els jocs 
poden ajudar a definir identitats 
sexuals? De quines estratègies 
disposa el joc per afavorir una 
educació no sexista? Quin paper 
juguen les famílies, les escoles i, 
concretament, la formació artísti-
ca en la tria d’eines de joc que no 
reprodueixen els rols tradicionals?

Participen: 
Maite Pujol – mestra d’educació infantil
Marta Tura - consultora en RH i experta en temes de gènere
Cristina Valero i Isabel García de la Cruz - artistes visuals 
Modera: Ana M. Palomo – professora de la UVic-UCC i investigadora del 
grup de recerca GETLIHC



Dissabte, 13 de març

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA THE TOWER – Sessió Cineclub Xic

Wardi es una nena palestina d´on-
ze anys que viu amb tota la seva 
família al camp de refugiats de 
Burj-el Banajneh, on va néixer. El 
seu avi va ser un refugiat d´aquest 
camp, on va arribar després de ser 
expulsat de casa seva durant la 

guerra de Palestina del 1948. El dia 
en què Sidi li dona la clau de la que 
va ser casa seva a Galilea, Wardi 
comença a recollir els testimonis 
de la seva família, de generació 
en generació per construir la seva 
pròpia identitat.

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona 
(c. de Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 17 h
Organitza: CineClub VIc
Preu: 3 €
Inscripcions: https://latlantidavic.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_
id=2276

Dilluns, 15 de març

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA: Aprenem a defensar-nos a 
nosaltres mateixes a càrrec de Karin Konkle

L’autodefensa és l’apoderament 
del propi cos i les pròpies accions. 
Aquest taller introductori ens 
ensenyarà com mantenir la calma, 

Lloc: en línia
Hora: 19-21 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)
Col·laora: Vicjove
Inscripcions: https://forms.gle/bkaatTQtJyswkohA8

Activitat gratuïta dirigida a dones. 

gestionar l’espai, avaluar les situa-
cions que percebem de risc, millo-
rar la comunicació i l’autodefensa 
física.



Divendres, 19 de març

XERRADA/COL·LOQUI: Cuidem-nos! Conciliació, benestar emocional
i COVID

Dijous, 18 de Març

Conversa en línia “Sororitat: reconeixement mutu en clau feminista”

Quan parlem de conciliació, de què 
parlem? Com ens ho fem ara que 
passem més temps a casa? Es pot 
equilibrar el temps de treball i la 
vida personal? Com ens afecta a 
la cura d’altres i a la nostra 
autocura el moment històric 
que estem vivint? 

Crearem un espai d’escolta per 
compartir, i d’aprenentatge 
col·lectiu per a dones i us donarem 
algunes pistes en clau emocional 
per orientar-vos en aquest camí 
d’incertesa. 
A càrrec de Núria Mateu Almace-
llas de la cooperativa Fil a l’Agulla.

Lloc: en línia
Hora: 16-17.30 h
Organitza: DIXIT Vic
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7CYoH87kUcxllRF-
0NOEDHItuoxEo3PDYQ_ISvShGx4QqXFg/viewform

Activitat gratuïta. Aforament virtual limitat, cal inscripció prèvia emplenant
el formulari abans de les 14 h del 18 de març

Aquest diàleg servirà per 
reflexionar sobre la importància 
de la sororitat, un concepte que fa 
referència al lligam estret que 
s'estableix entre dones i que els 
permet apartar les seves 
diferències per treballar per a 
un món millor.



Lloc: en línia
Hora: 18.30-20 h
Organitza: Ajuntaments de Vic, Manlleu, Torelló, Centelles, 
Mancomunitat La Plana i Consell Comarcal d’Osona
Inscripcions: https://forms.gle/sCQk86XA8zaaGmqF9

Activitat gratuïta. Aforament virtual limitat, cal inscripció prèvia emplenant
el formulari.

Dimecres, 31 de març

DIA PER A LA VISIBILITAT TRANS

Durant tot el dia es donarà 
visibilitat a la bandera trans a 
l’Ajuntament de Vic i el 
Consell Comarcal d’Osona.



Exposicions

Una exposició que mostra la vida 
quotidiana de diverses dones que 
han aconseguit trencar amb les 
estructures socials que oprimeixen 

Lloc: Vicjove (c. del Bisbe Morgades, 15)
Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h; dissabte, d’11 a 14
i de 17 a 19 h
Organitza: Vicjove
Col·labora: Cooperació al desenvolupament/Oficina Tècnica d’Igualtat de
Gènere i LGTBI

Activitat gratuïta. 

“Dona, Força, Canvi” de la Fundació Vicenç Ferrer

De l’1 al 31 de març

les dones a l’Índia i han aconse-
guit un futur millor per a elles i les 
seves famílies.

La mostra reivindica el dret a la 
llibertat sexual i seguretat de les 
dones en l’àmbit públic i privat.

Lloc: Espai Josep Vernis UVic-UCC (c. de la Sagrada Família, 7, Edifici B)
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h
Organitza: Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC i Oficina de Gestió Cultural

Activitat gratuïta.

Lliures i Sense Por, cedida per l’Institut Català de les Dones

De l’1 al 25 de març



Lloc: Centre Cultural Costa i Font, de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 h (excepte dimarts)
Organitza: Associació Som Dones de Taradell
Col·labora: Oficina de Gestió Cultural de la UVic-UCC

Activitat gratuïta. 

“Dones esportistes”, exposició produïda pel Grup d’Estudis de Gènere: 
Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC) de la UVic-UCC

Del 2 al 28 de març

Exposició produïda pels estudiants 
de 4t de l’assignatura de Direcció 
d’art del Grau de Publicitat i 
Relacions Públiques i amb la 

Lloc: Torre dels Frares (c. de la Laura, 13)
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20 h
Organitza: Maria Forga i Sílvia Barrios de la Facultat d’Empresa i Comunicació
Col·labora: Unitat d’Igualtat i Oficina de Gestió Cultural de la UVic-UCC
Amb el suport del Pacto del Estado contra la violencia de genero, Ministerio de 
Igualdad

Activitat gratuïta. 

“Ningú t’estimarà com tu. Campanyes de publicitat contra la violència de 
gènere entre els joves”

Del 2 al 30 de març

col·laboració dels estudiants de 
4t de l’assignatura d’Ètica profes-
sional del Grau de Comunicació 
Audiovisual.

Des de la Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC ens fan una recomanació lectora 
sobre feminisme i perspectiva de gènere a les xarxes socials. 
Organitza: Biblioteca Ricard Torrents 
Més informació al compte de Twitter: @uvic_biblioteca
Etiquetes: #setmanalilabibliouvic #bibliouvicfeminista #8M2021 #8milmotius



Sumem, parlem i donem 
visibilitat al Dia de les Dones
Entorn el 8 de març, des del CFA Montseny ens proposen 
una activitat que porta per títol “Dones de Vic”. L’activitat 
té per objectiu donar visibilitat a les dones de Vic i conèixer 
les trajectòries de vida, formatives i laborals d’algunes de les 
alumnes que participen al CFA Montseny. Es tracta d’una ac-
tivitat transversal, d’aquesta manera podran participar dones 
de tots els grups-classe que seran entrevistades per altres 
grups. A partir d’una entrevista i del treball corresponent, 
trobarem un pòster de cadascuna d’aquestes dones penjat a 
diferents comerços de la ciutat de Vic. En aquests cartells, hi 
figurarà un codi QR a través del qual podreu 
accedir a totes les entrevistes fetes a les dones.



Espai dones i lluita feminista

Del 8 al 14 de març

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

CONTE: Aneu amb...conte! Intrèpides a càrrec de Mon Mas
El passat és ple d’històries de dones exploradores que van 
decidir descobrir nous horitzons amb el repte afegit de 
fer-ho sent una dona. Vides de conte, sorprenents i 
transgressores. Vides valentes, d’aventureres intrèpides, 
de dones que no van tenir por de saltar-se les normes. 
Disponible al llarg de tota la setmana al nostre canal
de YouTube 
https://www.youtube.com/user/BibliotecaDeVic



TEATRE: Accions de resistència, Susanna Barranco
Premi de Teatre BBVA 2020 al millor muntatge teatral
Ets addicte al running? Compres compreses per telèfon? Demanes fills 
per encàrrec? Ja tens una assegurança per defunció? Si la teva resposta a 
alguna d’aquestes preguntes és afirmativa, ets un resistent en potència i, 
si no, descaradament també.

Diumenge, 07 de març

L’ATLÀNTIDA:
Amb veu de Dona
L’Atlàntida ha donat el tret de 
sortida a un itinerari de programa-
ció amb perspectiva de gènere, 
#Ambveudedona. Aquesta té com 
a objectiu contribuir a generar 
processos de transformació social 
i incorporar veus silenciades, 
perifèriques o alternatives.

#Ambveudedona, vol esdevenir 
un espai de cultura conscient i 
combativa. Activisme i subversió 
amb una programació escènica
i musical que s’expandeix. Una 
proposta tan necessària com 
incòmode, relats que 
colpeixen per a la superació d’un 
sistema hostil amb l’objectiu 
d’aconseguir una societat més 
lliure. Un espai de participació 
social que vol multiplicar les veus 
d’una lluita compartida.



Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Maria 
Masferrer, 4)
Hora: 18 h
Durada: 1 h 25 min
Organitza: Fundació l’Atlàntida
Preu: 10 € - 14 €
Compra d’entrades: https://latlantidavic.cat/ca/accions-de-resistencia-susan-
na-barranco_92038

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Maria 
Masferrer, 4)
Hora: 20 h
Durada: 1 h 30 min
Organitza: Fundació l’Atlàntida
Preu: 10 € - 20 €
Compra d’entrades: https://latlantidavic.cat/ca/periferia-clara-peya_92116 

MÚSICA: Perifèria, Clara Peya
La pianista i compositora presenta un nou repertori de cançons profundes 
i compromeses

Divendres, 19 de març

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 20 h
Durada: 55 min
Organitza: Fundació l’Atlàntida
Preu: 10 € - 14 €
Compra d’entrades: https://latlantidavic.cat/ca/converses-amb-el-meu-uter-i-al-
tres-interlocutors_92080

TEATRE: Converses amb el meu úter i altres interlocutors
Una peça teatral autodocumental sobre la dubtosa llibertat que tenim per 
decidir ser mares i pares.

Dijous, 11 de març



Des de l’Ajuntament de Vic s’ha recu-
perat la campanya de sensibilització 
que va impulsar l’Institut Català de les 
Dones (ICD) l’any passat amb el lema 
“Diposita aquí el teu masclisme”, 
i s’ha adaptat a la nostra ciutat. 

Al llarg de tot el mes de març, dos 
camions d’escombraries i la deixalleria 
mòbil portaran el lema “Llença aquí 
el teu masclisme”. Aquesta campanya 
també s’ha fet extensiva als centres 
educatius de Vic, als quals s’han 
proporcionat uns adhesius amb el 
mateix missatge.

L’acció vol donar visibilitat a aques-
ta realitat per poder aconseguir la 
igualtat efectiva i desemmascarar 
les desigualtats socials, polítiques, 
econòmiques i jurídiques que pateixen 
les dones. Reconèixer el masclisme i 
llençar-lo simbòlicament a les escom-
braries és important perquè no podem 
lluitar contra una ideologia si no és 
reconeguda. Per tant, cal parlar-ne i 
reconèixer aquesta realitat per po-
der eliminar la desigualtat social que 
genera.

#8M #llençaaquielteumasclisme 

#niunpasenrere

@aj_vic @icdones





Oficina tècnica d’igualtat
de gènere i LGTBI ( OTIG)

www.vic.cat
vicdones-siadosona@vic.cat

93 702 72 84
650 540 732


