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Als 22 anys, va conèixer la 
Nuria Valerdi, empresària 
de Mary Kay Cosmetics; 
un temps en què acabava 
la carrera de guitarra i feia 
classes de música, a més 
de compartir un duet mu-
sical amb la seva parella. 
De tot aquest perfil, atesa 
la seva fascinació pel món 
del maquillatge i la bellesa, 
va  optar per l’oportunitat 
de negoci de Mary Kay; un 
univers que la conduiria a 
ser Consultora de Bellesa 
Independent, és a dir, una 
entrenadora personal de la 
bellesa que ensenyaria les 
dones a tenir  cura de la pell i del maquillatge, 
Més enllà d’un creixement professional i econòmic relativament ràpids, va saber 
valorar que aquell treball contribuïa a ajudar altres dones a sentir-se millor amb 
la seva imatge externa i a recuperar, si cabia, l’autoestima. A Mary Kay, a l’Olga, 
van fer-la sentir important, a l’ensems que va reconèixer que el seu actiu no són 
els productes, sinó  les persones. 
Actualment és conductora de l’equip número 1, en vendes d’Europa, i es dedica 
a Mary Kay a temps complet, formant part d’una àmplia àrea de consultores de 
bellesa, de gran èxit. I, un cop superats alguns impassos, el seu repte és: ser un 
bon exemple per a la formació d’altres dones. 
Enguany, amb el 50è aniversari de Mary Kay, es felicita d’un model empresarial 
únic, de grans professionals i d’un producte assequible i d’alt nivell adreçat  di-
rectament al client tan sols passant per la consultora de bellesa.

Olga Jiménez Muntané.
Empresària Senior Ejecutiva Elite de Mary Kay

La Sònia Farran i Torres és 
filla de Capellades, viu a la 
Pobla de Claramunt i ha ti-
rat endavant el seu projecte 
emprenedor a Igualada.
Després d’estudiar Rela-
cions públiques i entrar a 
treballar a Ceina com a 
formadora en aplicacions 
informàtiques en diferents 
centres d’ensenyament, 
va especialitzar-se més en 
aquest camps, essent me-
reixedora de diversos pre-
mis. A l’actualitat, és  ge-
rent de Ceina i compagina 
aquesta tasca amb la seva 
passió: el vi i l’hostaleria.
En el món del vi s’hi va introduir de la mà de la seva parella, i després d’una 
sèrie de circumstàncies ben curioses va encaminar-se cap al món de la gestió 
hostalera, sense deixar Ceina. Amb un curs de postgrau universitari va convertir-
se en sommelier professional i, resultant ser premiada com a la millor sommelier.
I no va tardar gaire a obrir un nou negoci de restauració, Kan Bakus, on ha fixat  
com a reclam el menjar japonès i l’oferta d’un vi de qualitat. Aquí s’ha embarcat 
en un ambiciós projecte empresarial que inclou botiga de vi, bar de copes, men-
jar japonès i cuina mediterrània, a part d’una oferta formativa i/o professional de 
tastos de vi, destil.lats, maridatges, etc.
Mentrestant, ha guanyat el Primer Premi Marqués de Riscal i ha estat finalista, 
en diverses ocasions; alhora que Kan Bakus va rebre el Premi Cartaví 2012, en 
reconeixement a l’excel.lent tracte dels vins catalans. Tanmateix, a banda de la  
direcció del restaurant i de la gerència de Ceina, s’ha anat dedicant a la formació 
de nous professionals del vi, i així li han passat cinc anys fins al dia d’avui. 

Sònia Farran.  Dona de talent empresarial i 
acreditada somelier

Una dècada als Estats 
Units, amb una carrera pro-
fessional de cinc anys tre-
ballant a Nova York i cinc 
més fent de professora a 
la Universitat d’Alabama at 
Birmingham, configuren un 
esplèndid currículum per a 
què l’Elisabet Seuba s’en-
gresqués a tirar endavant 
un gran projecte: fundar una 
escola d’anglès.
Així, després de viure aque-
lla magnífica experiència 
professional, va travessar 
l’oceà de retorn a la seva 
Igualada natal amb més ga-
nes que mai de transmetre els seus coneixements d’anglès al públic igualadí. La 
il.lusió i l’entusiasme eren tan grans que, quasi sense adonar-se’n, va néixer el 
New York Institute.
Des de la seva fundació, a l’any 2007, l’Escola d’anglès New York Institute s’ha 
anat consolidant com a un prestigiós centre d’aprenentatge de l’anglès per a un 
públic adult, infantil i juvenil, i per a empreses; a partir d’unes sessions de classe 
individuals o bé de grups molt reduïts.
La tenacitat i una total dedicació, així com una constant renovació acadèmica, 
han fet que aquesta dona empresària veiés créixer en poc temps la seva escola; 
una realitat que més enllà de la seva vàlua professional no hagués estat possi-
ble sinó hagués dispensat un tracte afectuós i amable amb tots els seus inter-
locutors, uns deixebles en definitiva que són els qui dipositen la seva confiança 
en les bones pràctiques del New York Institute; unes pràctiques que es veuen 
reforçades per la bona qualificació del seu equip de professorat. 

Elisabet Seuba.  El New York Institute, una 
òptima realització professional i empresarial

La Maria Gibernau i Viadiu, 
avui esta regentant al costat 
de la seva mare, l’Anna Vi-
adiu, el popular i emblemà-
tic establiment de La Bona 
Espardenya. Aquesta boti-
ga havia estat fundada pel 
seu avi Agustí, a l’any 1907. 
Després, la continuïtat del 
negoci ha fet visible la per-
manent presència de dones 
cara al públic. 
Avui, la Maria ens explica 
que està treballant a la bo-
tiga des dels 16 anys, atesa 
la manca de motivació per 
als estudis. Ben aviat, sen-
se tenir accés a cap relació 
comercial amb la clientela, va anar aprenent l’ofici des de l’atenta observació 
diària  de la manera de funcionar d’un negoci familiar, seguint el model de com-
portament dels seus antecessors, basat en la discreció, la senzillesa i sobretot 
l’una total dedicació.
Fa bastants anys, després de la mort del seu pare, les seves responsabilitats 
van anar més enllà de la pròpia atenció a la clientela, bo i assumint les regnes 
del negoci. Tant és així que, moguda per un ferm esperit de renovació, va apos-
tar per una important reforma i modernització de la botiga d’acord amb les exi-
gències dels  temps i d’uns nous gèneres. Així, la Bona Espardenya, a les seves 
mans, ha vist la convivència d’un tipus de calçat ple d’història (d’aquell que l’es-
tabliment n’és especialista) amb les noves tendències de la moda; perpetuant 
des de sempre la selecció d’un producte còmode i anatòmic.
Aquesta dona de tracte amable i generós, als nostres dies, té el mèrit de seguir  
preservant un dels pocs testimoniatges històrics del comerç igualadí.

Maria Gibernau.  El mèrit de perpetuar un 
establiment emblemàtic
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La Concepció i la Isabel fa 
quaranta anys que estan al 
darrera el taulell del Forn de 
Pa i Pastisseria Altarriba, a 
Montbui, i són la cara visi-
ble d’un dels establiments  
emblemàtics que té com a 
premissa “la feina ben feta i 
l’esperit de renovació cons-
tant”. 

D’un primer forn regentat 
per la Rosa Roc (la mes-
tressa), al carrer Major del 
Nucli Antic, en va néixer un 
de nou a la Carretera de 
Valls, el 1972, de la mà dels 
seus fills en Jordi i en Josep Mª, en tant que forner i pastisser respectivament. 
Tot i això, ningú no dubta que l’autèntica ànima del Forn Altarriba són les seves 
dones;  ja que un bon producte no és res sinó hi ha una bona connexió amb la 
clientela. I, al costat d’un tracte estimable, la Isabel i la Concepció han dedicat 
hores i hores al seu aparador: a renovar-lo, a decorar-lo i a adaptar-lo a tots els 
reclams estacionals de l’any. 

40 anys donen per molt; i ha calgut plantar cara a diferents adversitat, així com a 
la competència deslleial de la venda de pa, a tot arreu. Tanmateix, la clau per a 
mantenir el seu negoci s’ha basat en aquell esperit de renovació que el diferen-
cia -en qualitat i originalitat- d’altres establiments. 

I, amb el mateix entusiasme de sempre, elles han defensat l’empresa, a la ve-
gada que han participat intensament del procés evolutiu de tot un poble i de 
l’estimable dia a dia del seu veïnatge. 

La Concepció i la Isabel Quaranta anys 
darrere el taulell

La iniciativa de crear una lli-
breria sorgeix, a l’any 2003, 
després d’una reiterada i 
avantatjosa experiència de 
fer una parada amb Dones 
d’Igualada el dia de Sant 
Jordi. De fet la propulsora 
va ser la Concepció Ramió 
que, com a professora a 
l’Escola de Música, va consi-
derar que Igualada havia de 
comptar amb un establiment 
especialitzat en música i par-
titures. Acte seguit, l’assem-
blatge de partitures amb lite-
ratura va ser una idea que va seduir-la; de la mateixa manera que va encaterinar 
a la Isabel Casas, qui també va sumar-se a la iniciativa. Més tard, l’Olga Palomar 
també va convenir la seva integració.  
Aquest projecte emprenedor, endegat per unes dones procedents d’àmbits labo-
rals deslligats del món comercial, es proposava crear un espai que a més de ser 
un punt de venda també acollís aquells actes culturals, derivats de les inquietuds 
de les seves impulsores. Així, doncs, d’ençà el 2013, Llegim…? s’ha esdevingut 
un important referent cultural a Igualada, particularment gràcies a unes variades 
activitats: presentacions de llibres, tertúlies, exposicions, concerts a la Capelleta, 
el “Corraló dels llibres oblidats”, etc.; esdeveniments del tot memorables, de la mà 
d’unes dones de tracte amable i sempre a la pàgina de qualsevol novetats.
Des de l’àmbit editorial, Llegim…? és una llibreria generalista regida per unes 
línees prou específiques. La música ocupa un lloc preferent, tant per les partitures 
com per la pròpia literatura musical, amb un fons excepcional. Paral.lelament, s’ha 
prioritzat per la literatura en català i aquella l’escrita per dones; així com per alguns 
apartats de signe alternatiu, sense deixar de banda totes les darreres  fornades 
del mercat.  Feliç aniversari!

Llegim...? Llibreria.  Desè aniversari d’un 
projecte emprenedor

A la Josefina Mañosa tot-
hom la coneix per la “Fina”. 
Ella, aviat farà set anys 
que va obrir les portes de 
la Peixateria de la Pobla 
de Claramunt. Estar darre-
re un taulell no li venia de 
nou, perquè, de fet, és i va 
néixer botiguera: de petita 
ja jugava amb el seu germà 
a vendre, i va estar darrera 
el mostrador de queviures 
de Cal Juanito més de vint 
anys. Després, a comença-
ments dels 90, va regentar 
durant dos anys una floris-
teria a l’avinguda de Cata-
lunya. Aquest currículum 
certifica que –tal vegada- 
no sap fer d’altra feina que 
vendre; una tasca que   la fa amb moltes ganes.

La peixateria de la Fina, ubicada al carrer Major, a més de despatxar peix fresc i 
congelat també s’hi ofereix fruita i verdura, una gamma de productes de primera 
qualitat que, ella, s’ha proposat d’oferir, en conjunt, a fi de poder competir -a dins 
mateix del poble- amb les grans superfícies.

Aquest esperit emprenedor i valent, al costat d’una lluita incessant, li ha permès 
de tirar endavant el negoci i la seva pròpia família. I atès que, salvades les ad-
versitats, mira el futur amb optimisme, també és una dona estretament vinculada 
amb la vida social del poble, en tant que component de la Coral La Lira i també 
de l’Associació de Puntaires.

La Fina,  de la peixateria de la Pobla

De petita ja volia ser perru-
quera, i encara que a casa li 
suggerien un altre futur, ella 
no va desistir de treure’s 
el títol de perruqueria; una 
professió que, en diversos 
salons de bellesa, va anar 
perfeccionant-se al costat 
de grans professionals. En 
poc temps, instal.lada a 
Montbui, va obrir el seu pri-
mer Saló, el “Wonders”; i el 
seu tarannà ambiciós i em-
prenedor va obsequiar-la 
amb una bona popularitat, 
especialment a partir de les 
col.laboracions amb l’Ajun-
tament en cada edició de la Passarel.la Comercial.
Després, amb esforç, va compaginar la maternitat amb la feina, fins que una crisi 
progressiva va portar-la a deixar el negoci i per a iniciar una nova etapa de for-
mació, en el món de la innovació i l’emprenedoria. En conseqüència la prestigi-
osa empresa Balmain Hair va seleccionar-la per a la branca de l’alta costura, tot 
ocupant el càrrec de Master Trainer a Espanya, mentre s’anava especialitzant a 
Holanda i a París.
Això va servir-li per a reinventar el seu “Wonders”, incorporant un nou enfoc: 
el “Mel’s Hair Studio by Balmain Hair”. I, en tant que membre del “Club Fígaro 
Peluquería Creativa de España”, ha anat participant de gales benèfiques i de 
diferents actes amb els professionals de la imatge. Tanmateix, reconeix que ser  
empresària no és fàcil, especialment per una dona, que –sovint- ha de lluitar per 
a un mínim reconeixement professional. A, més també és víctima de la difícil  
conciliació laboral i familiar; una contrarietat tan sols salvada gràcies a l’ajut de 
la seva família.

Melina Navarrete. I la marca “Mel’s Hair 
Studio by Balmain Hair”
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Nascuda el gener de 1936, 
a Vilanova del Camí. Des 
dels 16 anys va fer de  de-
pendenta en establiments 
igualadins com: la Perfu-
meria Alesanco, Cal Fana-
lé i  la Perfumeria Iris. Als 
23 anys, un cop casada, 
tot i la seva maternitat, va 
obrir una perfumeria just a 
la seva casa natal, que -a 
mercès del seu esperit em-
prenedor- aviat va ampliar 
amb productes de merceria 
i joguines, fins a donar vida 
als Magatzems Angelina, 
Recorda que corria el 1961 
quan, a Vilanova -amb un 
miler d’habitants- hi van començar a arribar moltes famílies de tot l’Estat espa-
nyol; gent que venia amb la roba justa i, en conseqüència, necessitava una mica 
de tot: mantes, llençols, estovalles, tovalloles... i, fins i tot els estris de cuina. 
Van ser uns anys de feina; i durant la Campanya de Reis -que venia gent de la 
comarca- calia donar número de tanda.
Després de dos diferents emplaçaments, a la botiga actual del carrer Migdia,  
l’Angelina sent com nostàlgia de despatxar  colònies o la laca a granel o vendre 
les agulles per unitats... Però, tal vegada el més rellevant d’aquell temps era 
l’assessorament a la clientela i aquell tracte de confiança entre el veïnat. 
Avui admet que, a pesar que la vida de botiguera és feixuga i les vacances eren 
una mena d’impossible, tornaria a viure i fer el mateix. I, per descomptat, no 
passa per alt l’agraïment a la seva mare qui tant va ajudar-la en la criança dels 
seus cinc fills, durant les llargues hores que passava a la botiga.

Angelina Sirvent.
Dels Magatzems Angelina

D’aquelles dones que han 
treballat tota la vida, la Dig-
na n’és un exemple: des 
dels 12 anys que col.labora-
va en les tasques del camp, 
a Maians, fins als nostres 
dies.
Un cop casada, a l’any 62, 
va instal.lar-se a Vilanova 
del Camí, i amb el Jaume, 
el seu marit, i uns cunyats, 
van tirar endavant la creació 
d’una empresa, el Cinema i 
Restaurant Nou. Ella, al peu 
del canó tot i els seus tres 
infantaments, reconeix que 
–lluny de tota conciliació la-
boral i familiar- sort en va tenir de la seva sogra, i també  dels seus cunyats.
Havia arribat a treballar tantes hores –confessa- que més d’un dia s’havia que-
dat a dormir al restaurant. Ella, que sempre s’ho havia fet tot gairebé sola, tant 
a la cuina com servint, puntualitza que la feina a la cuina i al restaurant ha estat 
molt sacrificada i, de retruc, l’ha condicionada molt. A resultes d’això, tot i estar a 
prop  dels seus, no ha pogut dur la vida en comú d’altres famílies: algunes cele-
bracions no es feien, els festius no existien, i sortir a passejar tampoc... 
Malgrat que opina que ha treballat com una bèstia i no va tenir gaire temps per 
a fer de mare, perquè a la feina del restaurant també s’hi sumava la de casa; diu 
que  si tornava a néixer faria el mateix... I, només perquè ho ha fet tot de bona 
gana, i ha pogut participar d’un molt bon ambient al restaurant, amb una clientela 
que és com de família. 

Digna Bonsfills. El Restaurant Nou de 
Vilanova del Camí és casa seva

L’Anna Palà i Estruch és fi-
lla de Castellolí i des de fa 
dues dècades viu a Òdena; 
la població on -al costat del 
seu marit- ha tirat endavant 
una explotació agropecuà-
ria, l’empresa “Cal Llacuna”.

Una labor inalterable i una 
dedicació permanent han 
possibilitat una generosa  
producció de cereals, farrat-
ges i oleaginoses, què són 
els destinats a l’alimentació 
de tot una família de vedells 
i de porcs que, en cercle 
tancat, conformen la granja 
rural.
L’Anna, que es defineix com a “pagesa”, de primer, quan compartia aquesta 
feina  amb el món de la fàbrica, va observar les dificultats a l’hora de repartir-se. 
Amb tot, fa uns disset anys, conscient de la problemàtica de trobar personal per 
a les tasques del camp, en uns dies de bonança econòmica; aviat va resoldre 
dedicar-se plenament a treballar a pagès, a convertir-se en pagesa d’ofici. 

Si bé tenia clar que s’estrenava en un àmbit professional sense horari ni calen-
dari, la feina feixuga mai no l’ha acovardida, i menys quan també controla els 
comptes i els papers de l’empresa, a més de responsabilitzar-se totalment de la 
“granja de mares”, tot un projecte. I, paral.lelament a les tasques rurals del dia 
a dia, el seguiment d’uns cursos de formació li han permès acollir-se a l’actual 
legislació del sector i adaptar-se a les noves demandes del mercat. Tanmateix, 
tot i la escassa conciliació familiar i laboral, se sent molt satisfeta de la seva feina 
i del seu vincle amb els animals i la natura.

Anna Palà i Estruch.
L’ofici de pagesa

Amb un establiment a Òde-
na i un altre a Igualada, a la 
Vanesa sempre li ha agra-
dat aprendre i actualitzar-
se. Els estudis de Fisioterà-
pia a l’Escola Universitària 
Gimbernat, a més de fer-la 
sentir realitzada en el camp 
de la salut, van abocar-la a 
la necessitat de seguir els 
cursos de post-grau i l’es-
pecialització en fisioteràpia.
D’ençà que exerceix, se-
gons la realitat de cada 
pacient, a la seva consulta 
opta per una disciplina o 
una altra, atès que es tracta 
de dues especialitats que busquen el benestar i una millora de la qualitat de vida 
de la persona; una realització que ha anat guanyat eficàcia amb el tracte humà 
dispensat en cada cas.
Aquest tracte o contacte de tanta proximitat és el que –ella- apunta a considerar  
com a una virtut per la condició expressa de ser dona; un mèrit que –en paraules 
seves-  possibilita que la gent se senti molt més confiada i còmode a les seves 
mans.
L´àmbit de treball és eminentment per compte propi, sense estar inclòs dins del 
sistema sanitari. Si bé això –potser- li confereix una certa flexibilitat horària i la 
no submissió a ordres superiors, en un altre sentit l’empeny envers una constant 
necessitat de perfeccionament. Tanmateix, de l’avantatge de treballar amb allò 
que més li  agrada, n’extreu la contrarietat que se’n deriva de la difícil conciliació 
entre el treball i la família; un esforç que amb molta paciència ha vist les seves 
compensacions a partir de la complaença de superar-se dia rere dia i compartir 
la satisfacció de cada pacient.

Vanessa Jovell.
Una acreditada fisioterapeuta i osteòpata
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Xerrada “reflexions sobre les mater-
nitats”
De 12 a 14 h
Lloc: SIE de la Catalunya Central (c/ 
Milà i Fontanals, 1 d’Igualada)
Xerrada a càrrec de la senyora Bruna 
Álvarez, historiadora i antropòloga. 
Per a professionals i públic en general.
Qui ho organitza: SIE i Dones Amb 
Empenta

Club de lectura juvenil. ARPEGIS. 
HAIKÚS, de Joana Raspall
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia de joves a partir de 14 anys 
que han llegit tots el mateix llibre, en  
aquest cas en homenatge a l’autora 
Joana Raspall. Els assistents han de 
passar uns dies abans per la Biblioteca 
a recollir-lo. Moderadora: Eva Sabaté 
Qui ho organitza: Institut Municipal de 
Cultura – Biblioteca Central

Acte institucional i conferència “Do-
nes emprenedores”
20 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Conferència a càrrec de Guernica Fa-
cundo, autora del llibre El libro rojo de 
las mujeres emprendedoras. Guernica 
Facundo disposa d’una visió global en 
la que pretén mostrar de forma concisa 
el perfil de les dones emprenedores.
Qui ho organitza: Regidories d’Ense-
nyament i Polítiques de Gènere de 
l’Ajuntament d’Igualada. 

Lliurament de Premis recerca Do-
nes d’Igualada. 
20:45 h
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament 
d’Igualada
Patrocina: Regidories d’Ensenyament 
i Polítiques de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada
Qui ho organitza:. Dones d’Igualada

Xerrada “La dona avui”
20 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Xerrada a càrrec de Mar Aguilera, 
Cristina Domènech i Marina Llansana
Qui ho organitza: JERC.

Actuacions “Amb sensibilitat de 
dona”
21 h
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Amb aquestes actuacions es pretén 
contribuir a fer més present aquest 
protagonisme i aquesta sensibilitat en 
una oferta molt especial, pensada per 
dones, realitzada per dones i obert a 
tothom.
Hi participen: Cèlia Mussons amb 
Teatre Espontani, Anna Garcia i Bet 
Farrés, Ester Gabarri, Saturnina Mi-

randa, Ariadna Bonet, Francina Can-
tarell, Gina Miranda, Anna  Rodri-
guez, Akords, grup Shake IT de David 
Muñoz, i Silvia Grau amb Carpe Diem.
Qui ho organitza: Ajuntament d’Òdena.
Altres col·laboracions: Fòrum de Do-
nes d’Òdena

Sopar i lliurament de premis de poe-
sia “La força de les dones”
21:30 h
Lloc: CEIP Marta Mata de Vilanova del 
Camí
El lliurament de premis tindrà lloc du-
rant el sopar, després de l’espectacle 
de Bollywood i el ball. Tiquets a la 
Granja Vilanova (c/ Sta. Llúcia)  o re-
servar al 93 806 0061 abans del 6 de 
març. Preu del sopar: 12 €.
Qui ho organitza: Associació de la 
Dona Vilanovina.
Altres col·laboracions: Regidoria de 
cultura de Vilanova del Camí

Sessió de cine “Las horas”
18 h
Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament 
d’Òdena
Pel·lícula de Stephen Daldry; amb 
Meryl Streep, Nicole Kidman i Julianne 
Moore. Tres dones en tres èpoques di-
ferents que comparteixen els mateixos 
neguits: la família, la feina, el paper 
de la dona en la societat, la insatisfac-
ció femenina, l’homosexualitat... molt 
complexa, madura, valenta i agosa-
rada. A continuació, debat amb Joan 
Millaret, acreditat en diferents festivals 
nacionals i internacionals de cinema 
com a periodista i corresponsal.
Qui ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

Sessió de cine ”Concepción Arenal, 
la visitadora de cárceles”
19:30 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Pel·lícula triomfadora del Festival 
Zoom 2012, de la directora Laura 
Mañá,  que compta amb la participació 
de l’actriu igualadina Diana Gómez.
Es tracta d’una coproducció de TVE, 
TV3 i Televisió de Galícia, que se situa 
a  mitjan del segle XIX, en el temps en 
què l’advocadessa i escriptora Con-
cepción Arenal va treballar com a vi-
sitadora de presons i va ser la primera 
dona amb aquest títol atorgat pel Mi-
nisteri de Justícia l’any 1863, per la 
qual cosa es convertí en la precursora 
de la reforma penitenciària.
Qui ho organitza: Dones d’Igualada. 
Altres col·laboracions: ZOOM Festi-
val, l’Ateneu Igualadí i la Regidoria de 
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament 
d’Igualada.

Sopar del 8 de març
22:00 h
Lloc: Sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí
Cal reservar trucant al 93 803 3143. 

Preu del sopar: 12€
Qui ho organitza: Dones d’Igualada. 

DIUMENGE 10 DE MARÇ

Xa Fira de manualitats 
De 10 a 14 h 
Lloc: Plaça del mercat de Vilanova del 
Camí
Farem activitats per als més petits i 
comptarem amb l’actuació de la Unión 
cultural Extremeña Anoia i l’escola de 
dansa Artístic 
Qui ho organitza: Dones del PSC de 
Vilanova del Camí 

DIMARTS 12 DE MARÇ

Club del llibre 3L. ADA CASTELLS
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia dels membres dels clubs de 
lectura de la comarca amb Ada Cas-
tells per parlar de la seva última novel-
la, Pura Sang, que és la història d’una 
dona que lluita per no tenir por de res
Qui ho organitza: Diputació de Barce-
lona i Institut Municipal de Cultura – Bi-
blioteca Central

DIMECRES 13 DE MARÇ

Les Dones en les mobilitzacions so-
cials
19:30 h.
Lloc: Sala de Les Golfes del Teatre de 
l’Aurora
Taula Rodona i debat amb tres do-
nes implicades i compromeses en 
les mobilitzacions socials a la nostra 
comarca: Patricia Marimón (Platafor-
ma Sanitat Anoia); M. Àngels Gabarró 
(Plataforma per una Escola Pública i 
de Qualitat de l’Anoia) i M. Luz Fer-
nández (Plataforma d’afectats per la 
Hipoteca de l’Anoia). 
Moderarà el debat: Mireia Rubio (Pe-
riodista)
Qui ho organitza: Dones amb Iniciati-
va-Anoia

DIVENDRES 15 DE MARÇ

Club de lectura infantil. COM EL 
PLOMISSOL, de Joana Raspall
19 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Tertúlia de nens i nenes a partir de 8 
anys que han llegit tots el mateix llibre, 
en aquest cas en homenatge a l’autora 
Joana Raspall. Els assistents han de 
passar uns dies abans per la Biblioteca 
a recollir-lo. Moderadora: Eva Sabaté 
Qui ho organitza: Institut Municipal de 
Cultura – Biblioteca Central

Feminització de la pobresa
De 12 a 14 h
Lloc: SIE Catalunya central (c/ Milà i 
Fontanals, 1 d’Igualada)
Taula rodona de professionals de dife-
rents àmbits per reflexionar sobre com 

la situació econòmica actual afecta a 
les dones i realitzar propostes per a la 
intervenció professional. Obert a tot el 
públic i a professionals. 
Qui ho organitza: SIE Catalunya cen-
tral i Dones amb Empenta

DIVENDRES 22 DE MARÇ

Sopar de dones amb l’actriu Esther 
Bové 
21 h
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal de la 
Pobla de Claramunt
L’actriu poblatana Esther Bové acaba 
de representar a l’escenari de la Sala 
Petita del Teatre Nacional de Catalu-
nya l’obra Quan despertem d’entre els 
morts, d’Henrik Ibsen, juntament amb 
els actors Lluís Marco i Cristina Pla-
zas.
Esther Bové és llicenciada en Art Dra-
màtic a l’Institut del Teatre de Barce-
lona. Té un llarg currículum en sèries 
de televisió, com la seva aparició La 
Riera, El cor de la ciutat o Porca Misè-
ria. També ha treballat en cinema i en 
nombroses obres de teatre, entre mol-
tes altres disciplines del món artístic.
Qui ho organitza: Regidoria de Benes-
tar Social de l’Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt.

DISSABTE 23 DE MARÇ

Lliurament de premis del concurs 
de fotografia “com ens veiem les 
dones” 
19 h
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui
Consulteu les bases del concurs a 
www.dae.es o al facebook de l’entitat.
Aquest serà el primer any en què el 
concurs es realitza a través de Face-
book, a on les participants poden pen-
jar les fotos sense necessitat d’impri-
mir-les.
Qui ho organitza: Dones Amb Empen-
ta.
Altres col·laboracions: Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui i Depar-
tament de Benestar Social.

DIUMENGE 24 DE MARÇ

Excursió a les colònies tèxtils del 
Llobregat. Ruta cultural-històrica
De 8 del matí a 19:30 h 
Excursió a les colònies tèxtils del Llo-
bregat, de la mà d’Assumpta Montellà, 
tot seguint el fil del seu llibre El silen-
ci dels telers. Visitarem la Colònia Vi-
dal, la Viladomiu nou, El Guixaró i Cal 
Pons. 
Qui ho organitza: Llegim...? llibreria i 
Dones d’Igualada. 
Informació i inscripcions:  Llegim...? 
llibreria 93 8040884   llibreria@llegim.
com

Agenda d’actes



D E  L ’ A N O I A

amb la col·laboració de:


