


Nascuda a Barcelona, va ser una pedagoga i traductora catalana, una figura clau de la 
coeducació i l’ensenyament del català sota la dictadura franquista. Estudia Filosofia 
i Lletres a la Universitat de Barcelona, participa en la fundació de l’Institut Escola 

del Parc, cofundadora de l’escola Isabel de Villena, professora de dicció a Escola d’Art 
Dramàtic Adrià Gual, pionera de l’ensenyament del català per televisió, traductora de peces 
teatrals d’autors alemanys, italians i anglesos. Va rebre diversos guardons: la Creu de Sant 
Jordi, el Premi Nacional d’Arts Escèniques i el Ciutat de Barcelona.
 
L’escola Isabel de Villena, fundada a principis del 1939, va ser en certa manera la nineta 
dels seus ulls. Allí va formar generacions d’alumnat segons el seu criteri pedagògic, que 
recollia tot l’avenç i el progrés que l’ensenyament a Catalunya havia fet fins a la guerra 
civil. Per tant, una escola oberta, democràtica, mixta i que ensenyava en català, quan tot 
això encara era prohibit.
 
“Els antics alumnes de l’Escola Isabel de Villena, els que hi van anar a partir de finals de 
la dècada dels cinquanta, recorden la visita inesperada de l’inspector quan l’escola tot 
just començava a ser mixta; llavors, els nens corrien per ocupar una classe buida. Carme
Serrallonga, la directora, que el 8 de març del 1939 havia fundat la Isabel de Villena, el 
primer centre escolar del país on s’havia tornat a ensenyar en català (canviant al castellà 
quan de sobte també apareixia la visita sorpresa), i on nens i nenes van poder tornar a 
estudiar junts, sortia a rebre l’inspector. Quan l’autoritat franquista li preguntava que què 
hi feien aquells nens sols allà, ella li explicava que eren nens amb problemes i que per 
això hi eren. Quan l’inspector se n’anava, els nens tornaven amb les nenes. Ja hi estaven
acostumats. I aquesta era la tònica general, dissimular davant dels franquistes i anar 
amb compte en un moment en què tant la coeducació com ensenyar en català estaven
prohibits.”

Font: https://interactius.ara.cat/histories-de-dones/carme-serrallonga
  
 
Imatge de la campanya per Montserrat Anguiano
Artista afrocatalana - “Empoderament feminista a través de l’art”

CARME SERRALLONGA CALAFELL (1909 - 1997) Dimecres 4 de març

XERRADA: Periodisme amb mirada de gènere: posa’t
les ulleres liles A càrrec d’Aurora Anton
 
Lloc: Aula de Cinema de la UVic-UCC. Campus Miramarges (c. Sagrada Família 7, Vic)
Hora: 11 h
Organitza: Unitat d’igualtat de la UVic-UCC
Activitat gratuïta
 
 

FORMACIÓ: Eines per a l’ús inclusiu del llenguatge.
A càrrec de Jordi Garcia Jané (L’Apòstrof cooperativa)
 
Formació en línia adreçada al professorat de la UVic-UCC
Lloc: en línia
Hora: 10 - 12 h
Organitza: Unitat d’igualtat de la UVic-UCC
Inscripcions: Centre d’innovació i formació en educació (CIFE) de la UVic-UCC

dilluns 7 de març

FORMACIÓ: Eines per a l’ús inclusiu del llenguatge
A càrrec de Jordi Garcia Jané (L’Apòstrof cooperativa)
 
Formació en línia adreçada al professorat de la UVic-UCC
Lloc: en línia
Hora: 10 - 12 h
Organitza: Unitat d’igualtat de la UVic-UCC
Inscripcions: Centre d’innovació i formació en educació (CIFE) de la UVic-UCC

https://interactius.ara.cat/histories-de-dones/carme-serrallonga


LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL 

Lloc: Plaça Major de Vic
Hora: 13h

PROJECCIÓ: Petite maman
Direcció de Céline Sciamma, França. 2021

Sota el paraigua d´una narració senzilla en el seu plantejament, Céline Sciamma torna a
demostrar en la seva nova pel·lícula una sensibilitat enorme a l´hora d´abordar les
relacions humanes i en especial el món interior dels infants, des d´una perspectiva complexa i
madura. Partint d´una anècdota trivial – la mort d´un ésser estimat- descobrirem que la 
il·lusió pot prendre forma en les situacions més inesperades.
 
Lloc: Espai ETC (passeig de la Generalitat 46, Vic)
Hora: 20 h  
Durada: 72 min
Organitza: Cine Club Vic
Preu: 5€
Inscripcions: Reserva d’entrades en línia a la web de l’espai ETC www.etcvic.cat

dijous 10 de març

FORMACIÓ: L’auditoria retributiva i la valoració de llocs
de treball amb perspectiva de gènere
A càrrec de Paula Mattio (consultora)

Formació en línia adreçada a persones responsables dels departaments de recursos
humans i de la direcció de tota mena d’organitzacions.
Lloc: en línia
Hora: 9.30 - 13.30 h
Organitza: Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) de la UVic-UCC
Preu: 30 €. Gratuït per a les empreses amb conveni de col·laboració amb la UVic-UCC.
Inscripcions: https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca

Dimarts 8 de març

VAGA
Consulteu les activitats, accions reivindicatives
i manifestació de la Xarxa Feminista d’Osona i el Lluçanès
 
RECONEIXEMENT A LES DONES LLUITADORES
Activitat de diferents ritmes, com espai de trobada lúdica per reconèixer a les dones que al 
llarg de la història han lluitat pels seus drets
 
Lloc: Plaça del Carbó
Horari: 9.30 a les 12 hores
Organitza: Associació Cultural, lúdica i d’oci Jaume Balmes,
     Associació Amics de la Carambola i Casal Cívic Vic- M. Josep Guiteras
Inscripcions: cc.vicmossenguiteras@gencat.cat
Activitat gratuïta

TALLER: Mima’t. Activitat entorn el 8 de març
 
Lloc: Sala gran del Casal Claret (c. Ramada 14. 1er pis, Vic)
Hora: 10 h
Organitza: Assemblea de Dones del Casal Claret
Activitat gratuïta
 

PERFORMANCE: Deixa’t embruixar i lectura del manifest
A càrrec d’UGT Osona

Lloc: Plaça 1 d’Octubre (Edifici El Sucre, Vic)
Hora: 12 h
Organitza: UGT Osona
Activitat gratuïta

http://www.etcvic.cat
https://www.uvic.cat/formacio-continua/ca
mailto:cc.vicmossenguiteras%40gencat.cat?subject=


dimarts 15 de març

TAULA RODONA: Còmic i gènere
Amb la participació de Lyona Ivanova (Marta Puig) i Javi Royo.
Lliurament del premi Francesca Bartrina al millor TFG
amb perspectiva de gènere.
 
Lloc: Aula del Cinema de la UVic-UCC. Campus Miramarges (c. Sagrada Família 7, Vic)
Hora: 11 h
Organitza: Unitat d’igualtat de la UVic-UCC
Activitat gratuïta

Divendres 11 de març

Vins amb mirada de dona. Tast de vins elaborats per dones
A càrrec de Núria Febrer

Actualment, el paper de la dona en el vi ha anat canviant i cada vegada són més els cellers 
que tenen dones al capdavant. El nostre territori no és una excepció.
 
Lloc: CCVIC El Montseny (Avinguda Montseny 16, Vic)
Hora: 18 - 20 h
Organitza: Centres Cívics de Vic
Preu: 15€
Inscripcions: https://centrescivics.vic.cat/esdeveniments/vins-amb-mirada-de-dona/
 

TAULA RODONA: Els plans d’igualtat a les empreses
Amb la participació de Paula Mattio (consultora) i Carme Tomàs
(cap de recursos humans). Modera: Anna Pérez-Quintana
 
Lloc: Aula del Cinema de la UVic-UCC. Campus Miramarges (c. Sagrada Família 7, Vic)
Hora: 11 h
Organitza: Unitat d’igualtat de la UVic-UCC
Activitat gratuïta

Divendres 18 de març

XERRADA: Discriminacions invisibles
A càrrec de Yousra Touri El Mansouri i Jenabou Dembaga Susoko

Aquestes corporalitats catalanes i de diàspora africana es troben en un diàleg per posar 
sobre la taula temàtiques sobre educació, espiritualitat, discriminació, racisme, identitat, 
etc. Des de la sinceritat i la tendresa abordaran situacions punyents que tenyeixen el seu 
dia a dia com a dones i filles de persones migrades. L’espai té la intenció de parlar sobre 
qüestions que passen desapercebudes i són silenciades, però que són de total importància 
per afavorir la resistència a la diàspora i l’apoderament de totes les comunitats, sobretot, 
de les dones que en formen part. Et convidem a xerrar i construir de forma conjunta.
 
Lloc: CCVic Can Pau Raba (c. Raval Cortines 24, Vic)
Hora: 18 - 20h
Organitza: Càritas Arxiprestal de Vic i Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)
Inscripció: https://forms.gle/UYx1NKUcRpXsP6kA6

diumenge 20 de març

PUNT LILA
Espai d’informació i assessorament sobre les violències masclistes i LGTBIfòbiques, a 
càrrec de Fera Ferotge. Activitat que dona continuïtat a l’acció de la Xarxa de Territoris 
Lliures de violències masclistes impulsada per la Diputació de Barcelona.
 
Lloc: Mercat del Remei – (passeig de la Generalitat, Vic)
Horari: 9.00 – 13.00 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)

#niunpasenrere

https://centrescivics.vic.cat/esdeveniments/vins-amb-mirada-de-dona/
https://forms.gle/UYx1NKUcRpXsP6kA6


Dimarts 22 de març

XERRADA: Interseccionalitats en el feminisme trans* inclusiu
A càrrec d’ Elena Crespi, Fina Campàs i Ariadna Marcé

Els rols i la violència dels estereotips de gènere. La trans* inclusivitat dins el moviment 
feminista. Relat de recerca i d’experiència laboral d’una dona trans*.
 
Lloc: Sala Coll i Bardolet – Edifici El Sucre, planta baixa (pl. 1 d’Octubre, Vic)
Horari: 18 - 19.30 h
Organitza: Ajuntaments de Tona, Vic, Manlleu, Torelló, Centelles, Mancomunitat La Plana, 
Consorci del Lluçanès,  Consell Comarcal d’Osona i Associació TALCOMSOM.
Inscripcions: https://forms.gle/7DJUyvUzuMpZiaJWA

dimecres 23 de març

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA:
Aprenem a defensar-nos a nosaltres mateixes
A càrrec d’Ana Tararena

L’autodefensa és l’apoderament del propi cos i les pròpies accions. Aquest taller introduc-
tori ens ensenyarà com mantenir la calma, gestionar l’espai, avaluar les situacions que 
percebem de risc, millorar la comunicació i l’autodefensa física.
 
Lloc: CC Vic Can Pau Raba (c. Raval Cortines 24, Vic)
Horari: 17 - 19 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)
Inscripcions: https://forms.gle/jbyqQYWaPBFQt1Wq7
Activitat gratuïta dirigida a dones

divendres 25 de març

PROJECCIÓ: La dona il·legal

Projecció del thriller social que denuncia els centres d’internament d’estrangers i el
“racisme institucional”. Comptarà amb la presència del seu director, Ramon Térmens,
i de l’actriu Yolanda Sey.  
 
Lloc: Vicjove (c. del Bisbe Morgades 15, Vic)  
Hora: 19 h  
Organitza: Vic Cooperació i Vicjove
Activitat gratuïta, sense inscripcions fins a límit d’aforament

https://forms.gle/7DJUyvUzuMpZiaJWA
https://forms.gle/jbyqQYWaPBFQt1Wq7


 
sumem, parlem i donem visibilitat 
al dia de les dones

Diferents espais de la ciutat més enllà d’organitzar activitats obertes a la ciutadania,
realitzen sessions per visualitzar la lluita pels drets de les dones, per millorar la
incorporació de la transversalitat de gènere,  etc. Destaquem sessions al Consorci
Hospitalari de Vic amb una sessió interna dels i les professionals i l’oficina, sessió al grup 
d’electricitat de Càritas sobre igualtat en el treball i la participació a una taula rodona a 
l’Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu.

dimarts 8 de març

ACTIVITAT: Dones artesanes del CFA Montseny

L’activitat pretén donar a conèixer les dones del centre, a través d’activitats relacionades 
amb les manualitats i la creativitat d’aquestes des de diferents disciplines com la música, 
costura, etc.
 
Lloc: Es mostraran els pòsters a l’escola CFA Montseny i als comerços de Vic
Adreça: Av. Montseny, 16, Vic
Hora: de 9.00 a 20.00h
Organitza: CFA Montseny
Activitat gratuïta

dilluns 7 de març

TAULA RODONA: Encara hi ha algú al bosc

Sessió especial per a centres d’educació secundària de Vic.
Cultura i conflicte considera la cultura com a motor de diàleg i reflexió com a eina de
transformació social. Presenten una proposta educativa per els instituts per tal de treballar 
a partir del documental “Encara hi ha algú al bosc” per a explicar amb diferents llenguatges 
i per a diferents públics un capítol encara no tancat de la història: la impunitat, el silenci, 
el cos de la dona com a territori de conquesta i la mirada d’una nova generació que malda 
per tancar ferides i construir una societat igualitària.

L’activitat educativa tracta de visualitzar el documental i fer una taula rodona amb l’equip 
organitzador per tal de treballar-ho als centres educatius. Participaran d’aquesta jornada 
els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Escorial i 1r de batxillerat de l’institut Sant Miquel dels 
Sants de Vic.

del 28 de febrer al 13 març de 2022

DOCUMENTAL: Encara hi ha algú al bosc

Una producció de Cultura i Conflicte i Bonobo films dirigida per Erol Ileri i Teresa
Turiera-Puigbò. A “Encara hi ha algú al bosc” la càmera segueix la Meliha, bosniana
musulmana, la Nevenka, bosniana d’origen croat i la Milica, bosniana d’origen serbi, en el 
seu entorn quotidià. Les 3 comparteixen una mateixa circumstància: són supervivents de 
la guerra i víctimes de la pau. Violades com a estratègia de neteja ètnica, 25 anys després 
encara lluiten per què es faci justícia. La Lejla, l’Ajna i l’Alen són tres “nens oblidats de 
la guerra”. Abandonats per les seves mares, o estigmatitzats pel fet d’haver nascut com 
a conseqüència de les violacions, són la segona generació que malda contra l’oblit i la 
indiferència, mentre Dusko Tadic, el primer criminal condemnat per violació com a crim de 
guerra per la justícia internacional, nega l’evidència.
 
Lloc: Sala 4 – L’Atlàntida digital https://latlantidavic.cat/sala4
Durada: 52,05 min
Edat recomanada: A partir de 14 anys
Organitza: Àrea d’Educació, Joventut, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Vic
Activitat gratuïta a visionar quan es vulgui dins els dies establerts

https://latlantidavic.cat/sala4


El Programa Intaboo, és un recurs preventiu, gestionat per l’Oficina Jove d’Osona, el 
Consorci de Serveis Socials d’Osona i l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI 
de Vic-Osona. El programa té per objectius principals atendre, orientar, assessorar i 

acompanyar els i les joves, el personal docent  i els/les agents del territori, davant dubtes 
sobre identitats de gènere i igualtat, violències masclistes, riscos associats al consum de 
drogues i l’abús i ús de les pantalles. Disposa de tres eixos d’intervenció:

•         Tallers formatius
•         Assessorament individual a joves i famílies
•         Assessorament tècnic a centres educatius i els i les agents del territori
 
Aquest curs, dins la línia dels tallers formatiu, es realitza un Cicle de conferències
dirigida al personal docent i professionals que treballen en l’àmbit de joventut de la
comarca d’Osona, en relació a les temàtiques del programa INTABOO. A continuació us 
detallem les conferències que inclou el cicle, les quals totes elles es fan amb perspectiva 
de gènere:
 
• Dimarts 22 de febrer: RISCOS DE L’ÚS I ABÚS DE LES PANTALLES, a càrrec de Jordi 
Bernabeu, psicòleg a la Fundació Althaia, professor Universitat de Vic del grau d’Educació 
Social i Psicologia.

• Dimarts 15 de març: IGUALTAT DE GÈNERE, a càrrec de Nieves Prado Soto, tècnica en 
activitats socials i d’atenció de formació i sensibilització de la Fundació Creación Positiva.

• Dimarts 29 de març: COMPRENSIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, a càrrec de 
Nieves Prado Soto, tècnica en activitats socials i d’atenció de formació i sensibilització de 
la Fundació Creación Positiva.

• Dimarts 26 d’abril: ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DEL CONSUM DE
DROGUES A L’AULA, a càrrec de Gerard Bover, tècnic en prevenció comunitària del
Consorci d’Osona de Servis Socials.

• Dimarts 24 de maig: DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE A LES AULES, a càrrec de 
Miquel Missé, sociòleg i activista trans.

programa intaboo llença aquí el teu masclisme

Des de l’Ajuntament de Vic, un any mes, promou la campanya de 
sensibilització que va impulsar l’Institut Català de les Dones (ICD) 
amb el lema “Diposita aquí el teu masclisme”. Al llarg de tot el 

mes de març, dos camions d’e combraries i la deixalleria mòbil porta-
ran el lema “Llença aquí el teu masclisme”. L’acció vol donar visibilitat a
aquesta 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 escombraries
és important perquè no podem lluitar contra una ideologia si no és
reconeguda. Per tant, cal parlar-ne i reconèixer aquesta realitat per
poder eliminar la desigualtat social que genera.
 

#8M   #llençaaquielteumasclisme   #niunpasenrere   /   @aj_vic   @icdones

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 i/o sobre el moviment feminista, amb l’objectiu de 

visibilitzar les aportacions de les dones a la societat.



L’ATLÀNTIDA.
#Ambveudedona

Tres entitats de la comarca, Cambra d’Osona, Creacció i el Consell Empresarial
d’Osona, tornen a organitzar coordinadament i en motiu del Dia Internacional de les 
Dones el FEM DEO. Aquest any organitzat en dues jornades les quals combinen el 

format online amb el format presencial.

fem deo. dones, empresa, osona

DIMARTS 8 DE MARÇ
 
· A les 8 h Osona parla en femení des de tots els canals digitals.
· A les 13 h Infodada de la dona a Osona i Catalunya
· A les 15 h Tertúlia cafè Dona-Empresa-Osona amb 6 dones de la comarca:
   · Clara Castell (Plastin)
   · Laia Feixas (Feixas Aulet)
   · Gemma Prat (Fussimanya)
   · Gemma Molsit (Taller Paddock)
   · Irene Caniego (Bon Avantatge)
   · Moderat per Andrea Carandell (Benito Novatilu)

DIJOUS 10 DE MARÇ
Esmorzar networking en femení - de 9 h a 11 h
a l’Edifici El Sucre de Vic.

· La comunicació no sexista en el món empresarial: presentació i debat sobre els manuals 
elaborats per ODEE i Mancomunitat La Plana.
· Comunitats de dones: coneixerem dos casos de comunitats inspiradores.
· La dona a l’estranger: indagarem sobre el paper de la dona al món laboral a d’altres 
països.
 
INSCRIPCIONS: https://forms.gle/tLkNPt153esv4XUz6

https://forms.gle/tLkNPt153esv4XUz6


DIVENDRES 4 DE MARÇ
 

TEATRE: Conservando Memoria. Companyia El Patio Teatro.

Un dels millors exponents del teatre d’objectes i del seu poder màgic i evocador. És possi-
ble retenir els records? Envasar-los perquè ens acompanyin tota la vida? La companyia de 
La Rioja, El Patio Teatro, ens dibuixa un quadre preciosista, un engranatge ple de records i 
emocions al voltant de la figura dels nostres avis i àvies i de les seves vides, del seu llegat 
i del valor del seu record.
 
Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Macià Masferrer 4)
Hora: 20 h
Durada: 40 min
Preu: 14 €
Compra d’entrades: https://latlantidavic.cat/ca/conservando-memoria_127926

DIMARTS 8 DE MARÇ
PERFORMANCE: Nikki 00:34 en línia

A mi Disney i Hollywood m’han matat. M’agrada que el meu cotxe vibri amb reggaeton 
xungo, sóc addicta a l’amor i crec en les mitges taronges. I sí, sóc feminista. No vull que 
em demanis quants llibres m’he llegit sobre el tema. Nikki, gràcies per aquesta conversa 
a les tantes de la nit.
 
Lloc: Sala 4 – L’Atlàntida digital https://latlantidavic.cat/sala4
Hora:  21:30
Durada: 10 min

L’ATLÀNTIDA. #AmbveudedonaL’ATLÀNTIDA. #Ambveudedona
#Ambveudedona és la programació amb perspectiva de gènere de L’Atlàntida. 
Un espai de cultura conscient i combativa que té la voluntat de contribuir als processos
de transformació social i incorporar-hi les veus silenciades, perifèriques i alternatives.
Activisme i subversió des d’una programació escènica i musical que s’expandeix en
format de xerrades, articles, exposicions i diàlegs. Tan necessaris com incòmodes, relats 
que colpeixen per a la superació d’un sistema hostil i l’assoliment d’una societat més lliure.

Fins al 19 de març podrem gaudir de vuit espectacles  de format presencial, d’una 
píndola artística de format virtual a càrrec de Clara Cortès que s’estrenarà
el 8 de març a través de la Sala 4 - L’Atlàntida digital i de diverses activitats
complementàries, xerrades i diàlegs post funció amb les artistes. 

Tal com es va fer en la primera edició, s’ha habilitat un espai específic al web de
L’Atlàntida que conté articles d’aprofundiment i diversos recursos vinculats a la
temàtica. Per consultar l’article que en aquesta edició s’ha encarregat a la periodista Sara
Blázquez, ho podeu fer a: https://latlantidavic.cat/ca/ambveudedona_100903

#Ambveudedona té la voluntat de descobrir i reforçar altres mirades, crear referents
feministes i ser part activa en la composició d’un sistema sociocultural més
equitatiu. Activisme, subversió i veus silenciades, perifèriques o alternatives per
contribuir a la transformació social i a l’assoliment d’una societat més lliure.

https://latlantidavic.cat/ca/conservando-memoria_127926
https://latlantidavic.cat/sala4
https://latlantidavic.cat/ca/ambveudedona_100903


DIVENDRES 18 DE MARÇ
 

MÚSICA: Rigoberta Bandini
Un fenomen musical amb un missatge alliberador i feminista.
 
Rigoberta Bandini com a música, Paula Ribó en la seva vida quotidiana, és una artista 
barcelonina. Des dels nou anys que escriu cançons, però és al 2020 quan els seus temes 
comencen a aparèixer a Spotify i reben una gran acollida.
 
Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Macià Masferrer 4)
Hora: 20 h
Durada: 1h i 30 min
Preu: 10€ - 25€
Comprar entrades: https://latlantidavic.cat/ca/rigoberta-bandini_128026

DISSABTE 19 DE MARÇ
TEATRE: Ismene, un projecte d’Imma Colomer i Fina Rius

Un breu monòleg de dramatúrgia contemporània que convida al debat al voltant de la dona 
i la violència de gènere. Ismene és un viatge des de la tragèdia grega al teatre contempora-
ni. És un text que atrapa per la seva original teatralitat, per la reivindicació dels personatges 
menystinguts, sobretot per la seva condició de dones.
 
Lloc: Casino de Vic (c. Jacint Verdaguer, 5)
Hora: 20 h
Durada: 60 min
Preu: 12€
Comprar entrades: https://latlantidavic.cat/ca/ismene_128027

L’ATLÀNTIDA. #Ambveudedona

DIJOUS 10 DE MARÇ
 

ESCENA SINGULAR

L’Escena Singular és una experiència cultural innovadora i participativa, on l’espai, la sor-
presa i la proximitat juguen un paper molt important. Una activitat gratuïta adreçada a un 
grup reduït d’espectadors.
 
Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Macià Masferrer 4)
Hora: 19 h
Durada: 1h i 30 min
Inscripció prèvia a: https://latlantidavic.cat/ca/escena-singular_135712
Activitat gratuïta

DIVENDRES 11 DE MARÇ
TEATRE: 360 grams, d’Ada Vilaró

Una peça vital i generosa a partir de la vivència d’haver hagut de fer front a un càncer. Amb 
només un pit, el cos no deixa de ser bell. Quan la vida et parteix en dues es desplega da-
vant teu l’oportunitat de travessar el dolor i redescobrir el misteri de la bellesa. Una bellesa 
política que combat la superficialitat i desafia els estereotips. 360 grams és un espectacle 
poètic que fusiona la paraula, el cos i la dansa i que neix d’una experiència personal, molt 
íntima i fràgil i que, per primera vegada, Ada Vilaró s’atreveix a compartir.

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc Macià Masferrer 4)
Hora: 20 h
Durada: 60 min
Preu: 10€ - 18€
Compra d’entrades: https://latlantidavic.cat/ca/360-grams-d-ada-vilaro_127972
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