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2016

8 de març

Us presentem un any més l’agenda que recull els actes organitzats a la Conca d’Òdena
entorn la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Una agenda
farcida d’actes, fruit de l’esforç d’entitats, associacions i institucions que treballen
cada dia per una igualtat real i efectiva d’homes i dones, que manifesten i denuncien
que encara seguim parlant, el 2016, de discriminació salarial, segregació vertical,
no coresponsabilitat en les tasques domèstiques, dificultats de conciliació laboral
i familiar per a les dones, sostre de vidre, feminització de la pobresa o violència
masclista.
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) us convida un any més a participar
de les activitats, a formar part d’aquesta lluita i a ser part implicada en aquest canvi
social i cultural; un canvi de model que ens ha de portar a una societat més lliure,
més justa i més equitativa.
Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, 			
Santa Margarida de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt

Serveis especialitzats d’atenció a les dones
SIAD MICOD
La Mancomunitat de la Conca d ‘Òdena, a través del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD MICOD), ofereix informació, primera atenció, acompanyament,
a les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal
i familiar.
Servei gratuït i confidencial per a totes les dones d’Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui, la Pobla de Claramunt i Òdena.
Contacta-hi:
• Per telèfon: 63 63 65 63 1 de 10 a 12 h i de 16 a 18 h, de dilluns a divendres
• Per correu electrònic: siad@micod.cat o també ead.siad@dae.cat

SIE. Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista
Telèfon per demanar visita i consultes: 93 8048265
De dilluns a divendres de 9:30 a 19:30 h

Exposicions
Imatges per a la igualtat
Recull de les obres presentades al III Concurs de
portades d’igualtat de gènere. La guanyadora és
la portada de l’agenda d’actes de la MICOD del 8
de març, Dia Internacional de les Dones.
De l’1 al 11 de març
Horari: de 15 a 20:30 h
Lloc: Sala polivalent Cau Jove. La Pobla de
Claramunt
Del 15 al 30 de març
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h,
dijous i dissabte de 10 a 13 h
Lloc: vestíbul de Can Papasseit, c/ Verge de Núria, 1.
Vilanova del Camí
Del 31 de març al 22 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 22 h
Lloc: vestíbul del Poliesportiu Mestre Vila Vell. Pl.
Mestre Vila Vell, s/n. Òdena
Entrada lliure
Organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena
Hi col·laboren: Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
Ajuntament de Vilanova del Camí i Ajuntament d’Òdena

La lluita per l’oportunitat de viure
Les dones durant la segona República, la guerra,
el franquisme i la construcció de la democràcia,
organitzada conjuntament per l’Institut Català de les
Dones i el Memorial Democràtic. Reconstrueix alguns
episodis de la vida de les dones des del 1931 fins al
1978. Els plafons permeten conèixer aquest període
de la història a través de la perspectiva de les dones i
visualitza les seves experiències i aportacions.
L'exposició fa un recorregut per les quatre etapes
més destacades d’aquell període: "La segona
República: Una oportunitat", "Quan la vida perd
valor. La guerra civil", "Quan viure és sobreviure.
Franquisme" i "Construint la democràcia".
Del 2 al 16 de març
Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Lloc: Espai Cívic Centre. Igualada. c/Trinitat, 12
Del 17 al 31 de març
Horari: de 8 a 14.30 h i de 17 a 20 h.
Dissabte de 9 a 14 (divendres tarda tancat)
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena
Col·labora: Institut Català de les Dones

facebook.com/mancomunitatconcaodena
@micod_cat

www.micod.cat

la violència
900 900 120 Contra
masclista
Atenció 24 h

Gratuït i confidencial, 365 dies / 24 hores

Dimecres 16 de març

XERRADA I COL·LOQUI: 		
Com eduquem en igualtat?

Taller participatiu que té per objectiu identificar
les diferències en la socialització del gènere i com
això repercuteix en les desigualtats
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Espai Cívic Centre
Organitzen: Programa d’igualtat de Gènere i Grup de
dones Nour

Programa d ’actes
Divendres 26 de febrer i 4, 11 i 18 de
març (20 h)

Dijous 10 de març

FORMACIÓ: ISLAMOFÒBIA I
ISLAMOFÒBIA DE GÈNERE:
Eines per descolonitzar la mirada

Dirigida a joves.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove

a càrrec de Brigitte Vasallo
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: Sala de formació B Consell Comarcal de
l’Anoia
Observacions: Adreçat a professionals. Màxim
25 places.

Organitza: Consell Comarcal de l’Anoia

Del 29 de febrer al 5 de març

ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES
Hora: de 15 a 20.30 h
Lloc: Cau Jove

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Divendres 4 de març

TAULA RODONA: Institucions,
entitats i el procés constituent

amb Ester Capella, diputada d’ERC al Congrés
per Barcelona; Dolors Feliu, directora general
de Serveis Consultius i Comunicació Jurídica de
la Generalitat i Marina Llansana, vicepresidenta
d’Òmnium Cultural
Presentació a càrrec de Magda Coll i Mònica
Morros
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Somiatruites, c/ del Sol, 19
Organitzen: ERC Dones, JERC i Nettalking

4/5/6 de març

TEATRE: Blanca Desvelada.
Aleteo Teatre

Dotze personatges interpretats brillantment per
una sola actriu per explicar una gran i emotiva
història. Teatre en estat pur que ha commogut a
tothom.
Divendres i dissabte a les 9 del vespre
Diumenge a les 7 de la tarda
En la sessió de dissabte 5 de març, es farà
entrega del premi del III Concurs de Portades
per la Igualtat de Gènere que organitza la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Lloc: Teatre de l’Aurora
Descripció: Blanca Desvelada explica dues
emotives històries que s’entrellacen en el temps:
la de Carmen, una dona que dóna a llum en una
presó dues setmanes abans de ser afusellada com
a presa política, i la de Blanca, una jove actriu que
es guanya la vida fent monòlegs còmics en bars
mediocres i que té un important conflicte amb la
seva mare.
Durada: 1 hora i 15 minuts
Preu: 15 € / 12 €
Organitza: Teatre de l’Aurora
Col·labora: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dissabte 5 de març

SOPAR I BALL en motiu del Dia
Internacional de les Dones

Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Restaurant Scorpia
Preu: 25 € (entrant, 1r plat, postres, begudes,
cafè, cava i ball)
Confirmació abans del dia 29 de febrer al telèfon
93 806 00 61 o al 618806162
Organitza: Associació de la Dona Vilanovina

Dimarts 8 de març

REPARTIMENT DE LLAÇOS LILES
a diferents espais municipals,
per part del Cau Jove
Organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dimarts 8 de març

Viu&belluga’t, dona!

Sessió oberta d’activitat dirigida a totes les edats
Hora: d’1/4 de 7 a 1/4 de 8 del vespre
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí
Organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

XERRADA: Estima’t i respecta’t

Dimecres 16 de març

XERRADA: Per què un
observatori sobre la violència
masclista? a càrrec de Maria de la Fuente,

directora de l’Observatori IQ, sobre dones,
homes i vida quotidiana
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: sala polivalent de l’Espai Cívic Centre

Organitzen: Decidim Igualada i els grups que donen
suport a aquesta confluència ciutadana: ICV-EUiA, Pirates
de Catalunya, Procés Constituent i Cercle Podem Igualada

Organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dijous 10 de març

CONTES PER A LA IGUALTAT DE
GÈNERE: L’Alícia Patapam, a càrrec

de Mònica Torra.
Som conscients de les històries que expliquem als
nostres fills i filles a través dels contes? Els contes
eduquen, socialitzen i transmeten rols. A través
d’aquest taller explicarem contes alternatius,
contes que trenquen amb les idees estereotipades
i sexistes dels contes tradicionals.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal Mossèn Cinto
Verdaguer. La Pobla de Claramunt
Gratuït
Organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i
Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dijous 10 de març

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL:
Ser home o dona a la nostra
societat: diferència o desigualtat?

a càrrec de Sara Berbel Sánchez, doctora en
psicologia social i directora d’Empowerment Hub
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Organitza: Ajuntament d’Igualada

Divendres 11 de març

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA:
Pago Justo

Aquesta pel·lícula explica la vaga organitzada per
187 dones treballadores de la planta Ford de la
localitat de Dagenham (Anglaterra) a l’any 1968
per reivindicar l’equiparació salarial amb els
homes de l’empresa.
Hora: 10 del matí
Lloc: Espai Cívic Centre d’Igualada
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix LlobregatAlt Penedès-Anoia-Garraf

Divendres 11 de març

XERRADA Preparades, llestes, ja…
a càrrec de l’atleta Anna Bové
Hora: 8 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

I a continuació...

SOPAR DE DONES

Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Hora: 9 del vespre
Preu: 12 €. Els tiquets es compren a l’Ajuntament,
de dilluns a divendres de 8 a 15 h i dimarts de 16
a 18.30 h.
Organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Divendres 11 de març

SOPAR I ACTUACIONS: 		
Amb sensibilitat de dona

Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola (av. Manresa,
103 – Òdena)
Hi haurà un sopar organitzat pel Fòrum de Dones
d’Òdena i accions que s’aniran succeint en
l’escenari.
Aquest acte vol aconseguir fer més present la dona
des de diferents àmbits d’acció: la creativitat, el
pensament, el testimoni, a través del contingut
dels actes i/ o també de la seva execució.
El preu del tiquet del sopar serà de 5 euros.
Organitzen: Fòrum de dones d’Òdena i Ajuntament
d’Òdena

Diumenge 13 de març

CAMINADA I ESMORZAR A
COLLBÀS

Hora: 9 del matí (sortida)
Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova del Camí) i
arribada a l’ermita de Collbàs.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 8050494.
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix LlobregatAlt Penedès-Anoia-Garraf

Dijous 17 de març

XERRADA: L’entrada de les dones
a les cooperatives de cafè,
tota una revolució a càrrec d’Exolina
Aldana, presidenta de la cooperativa Augusto
César Sandino (Nicaragua), i una representant
d’Alternativa3
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: LAB Ateneu, Ateneu Igualadí. C/ St. Pau, 9

Organitza: Ajuntament d’Igualada

Dijous 17 de març

CINEFÒRUM: Con la pata
quebrada (2013). Diego Galán. 83 min.

Reunint fragments de 180 films espanyols
(de ficció i documentals), Diego Galán mostra
l’evolució de la imatge de la dona en el cinema,
fet aquí des dels anys 30 fins ara.
Fòrum posterior amb les persones assistents.
Hora: 8 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu
Organitza: Pantalla Oberta

Dissabte 19 de març

XERRADA: La construcció d’allò
comú: fer política des dels
feminismes, a càrrec d’una referent del

moviment Alerta Feminista
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
A continuació (aproximadament 2/4 de 8) es farà
l’entrega de premis i exposició del 14è Concurs
de Fotografia Com ens veiem les dones? Nosaltres
i la política.
Organitza: Dones amb Empenta.
Col·labora: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Dimecres 30 de març

XERRADA-TALLER: De més
verdes en maduren: les dones
grans a la pantalla

A partir de diferents exemples de personatges
de ficció, es proposaran reflexions i activitats per
treure profit dels mecanismes d’identificació que
es generen i posar en valor les característiques de
les dones quan es fan grans: la seva experiència,
la seva independència, la valentia, la curiositat,
les ganes d’aprendre, la capacitat de relacionar-se,
la bellesa, les ganes de riure i la seva perspectiva

intergeneracional. Obert a totes les dones que
vulguin apropar-s’hi i a la ciutadania en general.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sala del Casal Cívic Montserrat. C/ Orquídies, 7.
Igualada

Organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i
Dones de les tardes dels dimecres

Dimarts 5 d’abril

CONTES PER A LA IGUALTAT DE
GÈNERE: L’Alícia Patapam, a càrrec

de Mònica Torra.
Som conscients de les històries que expliquem als
nostres fills i filles a través dels contes? Els contes
eduquen, socialitzen i transmeten rols. A través
d’aquest taller explicarem contes alternatius,
contes que trenquen amb les idees estereotipades
i sexistes dels contes tradicionals.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central. Igualada
Gratuït
Organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i
Biblioteca Central d’Igualada

Dijous 14 d’abril

PRESENTACIÓ DEL PLA
D’IGUALTAT DE GÈNERE 2016/19
DE LA MANCOMUNITAT DE LA
CONCA D’ÒDENA

S’explicarà el procés participatiu i elaboració
del Pla d’Igualtat de Gènere, les principals línies
estratègiques de treball en matèria de polítiques
de gènere i el pla d’acció que es desenvoluparà
els propers 4 anys.
Obert a tota la ciutadania.
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Auditori del Museu de la Pell
Organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dimecres 20 d’abril

FORMACIÓ: Introducció a les
comunitats gitanes: història,
cultura, identitats i rols de
gènere a càrrec de SURT

Hora: de 8,30 a 14,30 h
Lloc: Sala de formació B Consell Comarcal de
l’Anoia
Observacions: L’acció formativa té com a
objectiu general introduir les professionals en
la realitat de les comunitats gitanes des d’una
perspectiva de gènere, per tal que puguin tenir en
compte les seves especificitats a l’hora d’atendre
persones d’aquesta minoria ètnica. Màxim 25
places.

Organitza: Consell Comarcal de l’Anoia

14è CONCURS DE FOTOGRAFIA:
COM ENS VEIEM LES DONES?
Nosaltres i la política
Dones amb Empenta organitza aquest concurs
que va adreçat a dones, sense distinció d’edat
ni de procedència, amb l’objectiu d’animar
la participació de totes en una activitat
ludicocultural.
Tema: Nosaltres i la política
Consulta les bases del concurs:
www.facebook.com/donesambempenta
Termini per presentar obres: 		
13 de març, inclòs.
1r premi: 100 r Segon premi: 75 r
premi del públic: 50 r
Més informació: 93 804 54 82

Programa coeducatiu de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena en motiu del 8 de març:
Tallers de contes no sexistes a càrrec de la contacontes Anna Garcia als centres de
primària de la Conca d’Òdena:
26 de febrer El Cireret, Centre Obert de Vilanova del Camí
8 de març Jesús Maria d’Igualada
9 de març Castell d’Òdena
10 de març Emili Vallès d’Igualada
11 de març Escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt
15 de març Antoni Gaudí de Santa Margarida de Montbui
17 de març García Lorca de Santa Margarida de Montbui
Taller Reinventem la publicitat d’identificació del sexisme a la publicitat i eines per
desmuntar-lo, als centres educatius de la Conca d’Òdena, a càrrec de Drac Màgic:
19 de febrer El Cireret, Centre Obert de Vilanova del Camí
15 de març Escola García Lorca i Escola Montbou de Montbui i Acadèmia Igualada
16 de març Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí, Institut Milà i Fontanals d’Igualada i
Escola Castell d’Òdena
18 de març Institut Montbui
1 d’abril Institut Milà i Fontanals d’Igualada
Formació: Quan el gènere comença a caminar. Proposta coeducativa 0-3 anys, a càrrec de
l’Associació Candela
Destinataris: alumnat del CFGS en Educació Infantil, de l’Institut Milà i Fontanals
Objectius de la formació:
• Oferir eines per detectar dinàmiques masclistes, androcèntriques i heteronormatives en la
interacció amb infants, a l’aula, en equips de treball i els centres
• Crear estratègies de transformació coeducatives adaptades a les realitats de cada context
La formació és de 10 hores i es durà a terme el 4, 11 i 18 de març.

