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Per què necessitem unes polítiques feministes?
Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels 
progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la 
vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i homes 
no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats 
polítiques, econòmiques, socials i culturals. Aquestes són resultat 
d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips 
presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, 
el món laboral, l’organització social, etc.
El moviment feminista pretén transformar el marc de relacions desiguals, 
eliminar les relacions de dominància i poder que històricament s’han 
adjudicat els homes emparats per la cultura patriarcal i, en definitiva, 
establir un marc de relacions igualitàries, equitatives i justes.
Us presentem un any més l’agenda d’actes en amb motiu del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, que de forma conjunta organitzem 
entitats de dones, entitats socials i culturals i ajuntaments de la 
mateixa Mancomunitat. Seguim sumant esforços per visibilitzar les 
dones, les seves aportacions culturals i socials i per posar de manifest 
la necessitat de seguir transformant les nostres societats, perquè 
esdevinguin espais on desenvolupar-se de forma diversa i lliure.

Regidories d’Igualtat d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui, Òdena i la Pobla de Claramunt 

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena

 facebook.com/mancomunitatconcaodena

 @micod_cat

O
br

a 
gu

an
ya

do
ra

 a
l I

V
 C

on
cu

rs
 d

e 
po

rt
ad

es
 p

er
 la

 ig
ua

lta
t d

e 
gè

n
er

e 
de

 la
 M

IC
O

D
. A

ut
or

 A
dr

iá
n

 H
ar

o 
Ve

rg
ar

a

Ho organitza i coordina

www.micod.cat
900 900 120

Contra la violència
masclistaAtenció 24 h

Gratuït i confidencial, 365 dies / 24 hores

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

www.micod.cat

IGUALADA
VILANOVA DEL CAMÍ
STA. MARGARIDA DE MONTBUI
ÒDENA
LA POBLA DE CLARAMUNT
JORBA
CASTELLOLÍ

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

DE MARÇ
8

DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 2017

Serveis especialitzats
 d’atenció a les dones (gratuïts)

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt



EXPOSICIÓ: Imatges per a la 
igualtat
Descripció: Recull de les obres presentades al IV 
Concurs de portades per la 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.

Del 3 al 20 de març
Lloc: Ajuntament d’Òdena
Ho organitzen: Ajuntament d’Òdena i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena.

EXPOSICIÓ: DONES 
SINDICALISTES
Descripció: Aquesta exposició ens presenta 12 
dones que al llarg de la història van destacar per 
la seva tasca en diferents organitzacions sindicals. 
D’aquesta manera, la mostra vol contribuir a la 
construcció d’una genealogia femenina, donant 
a conèixer figures destacades de la nostra història 
i omplint el buit existent en el coneixement 
del nostre passat i en el reconeixement del 
protagonisme d’aquestes dones com a autores de 
les transformacions socials.

Del 6 al 20 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 20 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
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hi col·labora: Institut Català de les Dones.

Dijous 2 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Montserrat Roig. La memòria 
viva, amb la presència de la seva autora Aina 
Torres. Presenta l’acte Clàudia Rius.
Hora: 8 del vespre
Lloc: Casal Popular d’Igualada, el Foment
Ho organitza: Òmnium Anoia.

Dissabte 4 de març
HORA DEL CONTE: Al país de les 
marietes... arriba el circ!, a càrrec 
de la companyia Ai carai
Descripció: És un conte infantil, escrit per María 
Navarrete i il·lustrat per Cristina Villa, que pretén 
que els infants i les persones que expliquin el 
conte es posin les ulleres de la igualtat i entenguin 
que tots som únics i especials, que el sexe no 
condiciona a l’hora de fer les coses i que tenim les 
mateixes oportunitats per escollir què volem fer.
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora de Santa Margarida 
de Montbui
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora.

Dimarts 7 de març
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!! 
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitzen: Biblioteca Central Igualada i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

De l’1 al 8 de març
ELABORACIÓ DE LLAÇOS LILES
Hora: de 15 a 20.30 h
Lloc: Cau Jove
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimecres 8 de març
REPARTIMENT DE LLAÇOS LILES 
a diferents espais municipals, 
per part del Cau Jove
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimecres 8 de març
CONVERSES INQUIETES AMB… 
MARAVILLAS ROJO Dones i 
iniciativa emprenedora
Descripció: Dinar de treball amb Maravillas 
Rojo, referent en matèria de treball, iniciativa 
emprenedora i promoció econòmica. Actualment 
és vicepresidenta d’Abacus Cooperativa, però 
ha desenvolupat càrrecs públics tan rellevants 
com secretària general de treball (2008-2010), 
presidenta de Barcelona Activa (1995-2007) o 
directora provincial de l’INEM (1991-1995).
Hora: 1/4 de 2 del migdia
Lloc: Restaurant Sesoliveres ( c. Camí Ral, 4-10, 
Igualada)
Preu sòcia/soci UEA: 20 € / Preu no sòcia/
no soci: 25 €. Cal confirmació d’assistència: 
938052292 / ueainquieta@uea.cat
Ho organitzen: Unió Empresarial de l’Anoia, UEA Inquieta.
Hi col·labora: Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dimecres 8 de març
CLUB DEL CÒMIC: Rosalie Blum, 
de Camille Jourdy
Moderador: Daniel Rio
Descripció: Consagrada com una de les grans 
autores de còmic francès per a adults, Camille 
Jourdy es va fer famosa amb la trilogia Rosalie 
Blum, en la qual relata les vivències de la gent d’un 
poble petit, amb grans dosis d’humor i tendresa. 
Amb motiu del Dia internacional de les dones. 
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit 
la mateixa novel·la gràfica. Activitat de continuïtat. 
Cal inscripció prèvia.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Biblioteca 
Central.

Dijous 9 de març 
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!! 
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal Mossèn Cinto Verdaguer 
de  la Pobla de Claramunt
Ho organitzen: Ajuntament de  la Pobla de Claramunt i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Dijous 9 de març
ENTREGA DEL PREMI del IV Concurs 
de portades per la igualtat de gènere de la 
Mancomunitat de la conca d’Òdena
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/Trinitat, 12)

I a continuació...
CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL: 
Hi ha biaix de gènere als mitjans 
de comunicació? A càrrec de Marta 
Corcoy Rius, periodista, experta en comunicació 
local i gènere. Investigadora i membre del 
Laboratori de Periodisme i comunicació per 
a la ciutadania plural de la UAB. Membre de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya
Descripció: Quin espai i quin protagonisme 
tenen els homes i les dones als mitjans de 
comunicació? Què es prioritza i es visibilitza 
de les dones? Quina responsabilitat tenen els 
mitjans respecte les discriminacions de gènere? 
Han d’informar només del que passa o han 
de sensibilitzar? La violència masclista com 
s’informa? És necessari que s’informi?
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/Trinitat, 12)
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada.

Divendres 10 de març
DONES I ISLAM A CATALUNYA 
Descripció: Xerrada-debat amb SALWA EL 
GHARBI, llicenciada en dret. Cap del Departament 
de Drets Humans i Diversitat Cultural d’UNESCOCAT. 
Presidenta de Tamettut-Associació de Dones 
Amazigues per la Cultura i el Desenvolupament, 
vocal de la Comissió Permanent del Consell Social 
de la Llengua Catalana i vicepresidenta per a la 
diàspora en el Congrés Mundial Amazic
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/ Trinitat, 12)
Ho organitza: Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra.

Dissabte 11 de març
FÒRUM: Com gestionar el temps 
de la dona treballadora? 
Descripció: Planificació del temps, idees, com 
delegar, etc.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament d’Òdena
Ho organitzen: Fòrum de dones d’Òdena i Ajuntament 
d’Òdena.

Dimarts 14 de març
HORA DEL CONTE: Que ve el llop!! 
Contes que aborden de forma divertida el tema 
del gènere, a càrrec de Mònica Torra
Descripció: En aquesta sessió de contes 
coneixerem llops que saben estimar i princeses 
valentes que no fan petons als gripaus. Una pila 
de contes per descobrir que cadascú té la seva 
manera de vèncer els dracs.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Ludoespai Centre Cívic el Pla (c/ Unió, 2)
Ho organitzen: Ajuntament d’Òdena i Mancomunitat 
de la Conca d’Òdena. 

Dimarts 14 de març
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
Argelagues amb la presència de la seva 
autora, Gemma Ruiz. Presenta l’acte Maria 
Enrich.
Descripció: En aquesta novel·la, la periodista 
Gemma Ruiz explica la història de tres dones de 
diverses generacions que lluiten, al llarg del s. XX, 
per obrir-se camí en el món laboral de les fabriques 
tèxtils del Vallès i per tirar endavant la família.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Biblioteca 
Central i Llegim... ? Llibreria.

Dimecres 15 de març
CINEMA: Sufragistas (2015) de Sarah 
Gavron (106 min.)
Descripció: Sufragistes és un drama històric 
britànic de 2015 dirigit per Sarah Gavron i escrit 
per Abi Morgan. La pel·lícula explica la història 
de les sufragistes angleses al començament de 
la Primera Guerra Mundial. La seva principal 
protagonista és Carey Mulligan en el paper de 
Maud Watts, una dona de classe treballadora que 
s’incorpora al moviment sufragista. Meryl Streep, 
Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff i Romola 
Garai l’acompanyen interpretant grans figures de 
la lluita pel sufragi femení.
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Casal Cívic Montserrat (c/ de les Orquídies, 
7). Igualada.
Acte gratuït i obert a tothom
Ho organitzen: Grup de Dones de les tardes dels 
dimecres, Pantalla Oberta i Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

Dissabte 18 de març
TALLER: NOS[ALTRES] i els 
FEMINISME[S], a càrrec d’Anna Mir i 
Remei Sipi
Descripció: Sou FEMINISTES? Què vol dir ser 
feminista? Per què ho som? Totes les societats 
defensen un mateix feminisme? A través d’aquest 
taller reflexionarem sobre aquestes i  altres 
qüestions i coneixerem de primera mà un exemple 
d’apoderament de la dona africana: les tontines.
Inscripcions a: www.atlasfundacio.org 
Hora: de 2/4 de 10 del matí a 2 del migdia
Lloc: ATLAS, c/Virtut, 22, 1r, d’Igualada
Ho organitza: ATLAS, fundació sociocultural.

Dissabte 18 de març
LLIURAMENT DE PREMIS 15è 
CONCURS DE FOTOGRAFIA: 
Com ens veiem les dones? 
“Nosaltres i el temps” i visualització 
de les obres participants
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ho organitza: Dones amb Empenta.
Hi col·laboren: Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui i Generalitat de Catalunya, Departament de 
Treball, Afers Socials i famílies.

Diumenge 19 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, on tindrem preparat 
l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 8050494.
Ho organitzen: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Dijous 23 de març
TALLER: Ni prínceps blaus ni 
princeses promeses. Coeducació 
a la família, a càrrec de l’Associació 
Candela, entitat amb l’objectiu de contribuir a 
una transformació social basada en l’educació en 
valors amb perspectiva feminista i comunitària.
Descripció: Amb aquest taller sensibilitzarem 
els referents familiars sobre les violències de 
gènere i identificarem les seves manifestacions en 
la infantesa i la joventut. Es busca incentivar una 
actitud compromesa amb l’educació no sexista i 
proposar estratègies de comunicació amb les filles 
i fills per prevenir les relacions abusives.
Hora: de 6 a 8 del vespre
Lloc: Escola García Fossas (gimnàs)
Hi haurà espai d’acollida amb servei de 
monitoratge. Cal inscripció prèvia al correu 
igualtat@micod.cat (màxim dimarts 21 de març)
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena i 
AMPA García Fossas.

Divendres 24 de març
TERTÚLIA: Aquest vel tan rebel, 
amb la participació de Fatiha El Mouali, 
portaveu de la Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme a Catalunya.
Descripció: Una tertúlia per fer front a tòpics que 
no ajuden a la convivència, sovint per una trista 
peça de roba. Per això en parlarem entre nosaltres, 
des de la quotidianitat i el respecte a l’opció que 
cadascuna hagi pres, evitant la desqualificació 
d’aquelles persones que no pensen igual tot 
acceptant que hi ha opinions diverses. Som dones 
i volem vestir-nos com vulguem i com ens plagui. 
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(C/Trinitat, 12)
Hi haurà servei d’acollida per a infants.
Ho organitzen: Compartim Ciutadania i UCFR - 
Anoia.

Programa 
d’actes

15è CONCURS DE 
FOTOGRAFIA: 
Com ens veiem les dones? 
“Nosaltres i el temps”
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 el temps
Consulta les bases del concurs: www.
facebook.com/donesambempenta 

Termini per presentar obres: 
12 de març

1r premi: 100 € 
2n premi: 75 € 
Premi del públic: 50 €

Més informació: 93 804 54 82

Tallers de contes no sexistes a 
càrrec de la contacontes Anna 
Garcia als centres de primària 
de la Conca d’Òdena:
6 de març
Garcia Lorca. Santa Margarida de Montbui

8 de març
Emili Vallès. Igualada 

9 de març
Jesús Maria. Igualada

13 de març
Antoni Gaudí. Santa Margarida de Montbui

16 de març
Castell d’Òdena. Òdena

17 de març
Maria Borés. La Pobla de Claramunt 

20 de març 
Pompeu Fabra. Vilanova del Camí


