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DE LES DONES 2017

 facebook.com/mancomunitatconcaodena

 @micod_cat www.micod.cat

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

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 

Serveis especialitzats
 d’atenció a les dones (gratuïts)

900 900 120 Contra la violència
masclista Atenció 24 h

Gratuït i confidencial, 365 dies / 24 hores

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

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES Divendres, 3 de març de 2017



L a Marta Corcoy i Rius és 
periodista i doctora en co-
municació i periodisme, 
que s’ha especialitzat en 

“Comunicació local i gènere”. També 
és investigadora i membre del Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania plural de la UAB; 
així com membre de l’Associació de 
Dones periodistes de Catalunya. 

D’entre les seves àmplies recerques 
en destaquen: L’anàlisi sobre el trac-
tament de la violència masclista als 
mitjans de comunicació, un treball 
que s’està duent a terme, des del 2006, 
amb un equip de l’Associació de Do-
nes periodistes i Dones i homes dels 
governs locals. Paral·lelament, està 
treballant en una investigació conti-
nuada sobre la presència i permanèn-

cia de les dones en el camp de la política.

I des de l’àmbit que enguany ocu-
pa l’Acte Institucional d’aquest 8 de 
març, un treball elaborat per aquesta 
destacada ponent convidarà al públic 
a reflexionar a propòsit d’aquest plan-
tejament i la seva conseqüent reflexió: 

Hi ha biaix de gènere 
als mitjans de comunicació?
Quin espai i quin protagonisme te-
nen els homes i les dones als mitjans 
de comunicació? Què es prioritza i es 
visibilitza de les dones? Quina respon-
sabilitat tenen els mitjans respecte les 
discriminacions de gènere? Han d’in-
formar només del que passa o han de 
sensibilitzar?
Per respondre a la primera pregunta 
que ens fem sobre si actualment enca-
ra podem trobar biaixos de gènere en 
les informacions que es publiquen als 
mitjans de comunicació hem de partir 
del primer element a considerar què 
és l’agenda comunicativa. És a dir, a 
partir de quins temes s’organitza la in-
formació del dia a dia; i, analitzat això 
veiem que predominen els temes re-
lacionats amb la política i l’economia.
I, en aquests dos àmbits on són les 
dones? Les dades de representativitat 

femenina són clares:
A Catalunya, hi ha un 19% d’alcaldes-
ses. 
Només una dona dirigeix un mitjà de 
comunicació català: el diari ARA.
Cap dona ha estat mai presidenta del 
Tribunal Suprem. La paritat en els 
consells d’administració de les empre-
ses del IBEX35 no s’ha assolit malgrat 
l’existència d’una llei d’igualtat: no se 
supera el 20%.
En l’opinió als mitjans, tan sols hi tro-
bem un màxim d’un 26% de colum-
nes redactades i fetes per dones
En els Premis literaris, un 20% són per 
a elles... i així podríem anar facilitant 
dades sobre la representació de dones 
i homes en llocs de decisió; figurant 
sempre per sota del llindar de la pari-
tat, establert en el 60-40. 
Per tant, si els mitjans enfoquen la 
seva agenda comunicativa en temes 
de política, de representació econòmi-
ca i social i es basen en el periodisme 
de declaracions, difícilment les dones 
tindran el mateix protagonisme que 
els homes, simplement perquè no hi 
són i -per tant- no poden fer declara-
cions. O sigui que podem concloure 
que les donen no tenen la mateixa re-
presentació en els mitjans simplement 
perquè no ocupen llocs de decisió.

Dos aspectes més a tenir en compte 
giren entorn al llenguatge que, en la 
majoria dels casos, se serveix del ge-
nèric masculí; una circumstància que 
també contribueix a invisibilitzar les 
dones. L’altra és la sovintejada repro-
ducció de fotografies i imatges amb 
cossos de dones “sexualitzats”, una re-
alitat que no s’acostuma a fer amb els 
(cossos) dels homes.
I la pregunta que ens fem, de si els 
mitjans haurien de divulgar altres 
aspectes o informacions al marge de 
l’agenda política; sensibilitzant i ela-
borant reportatges de caire social que 
tinguin en compte la perspectiva de 
gènere, la resposta és clara: sí!
Amb això sí que podríem començar a 
eliminar els biaixos de gènere sempre 
i quan a l’hora d’elaborar la informa-
ció es tingués en compte fer servir les 
dones com a autentiques i acreditades 
fonts expertes tot promovent el fet de 
donar a conèixer dones protagonistes 
en tots els àmbits socials. Tot plegat, 
tenint sempre clar que cal -en certs ca-
sos- fer accions positives que ajudin a 
assolir una representació equilibrada 
de dones i homes en aquests mitjans 
i s’eviti de caure en cap acció  discri-
minatòria, tant en el tractament de la 
informació com de les imatges.

L’ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE CATALUNYA
Marta Corcoy i Rius

Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa
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L ’agrupació de les “Dones 
de les tardes del dime-
cres” va néixer un bon dia 
com a un grup de dones 

que es proposaven una puntual tro-
bada cada dimecres, al Casal Cívic 
de Montserrat, amb una inalterable 
voluntat: reunir-se tot trencant la 
monotonia diària i també dur a ter-
me un acompanyament d’aquelles 
persones d’edat avançada que viuen 
i/o es troben soles; de manera que, a 
través de la relació amb aquest col-
lectiu, aconseguissin sentir-se valo-

rades i estimades. Així, trobar-se a 
l’entorn de xerrades, conferències, 
sortides culturals, accions de vo-
luntariat, treballs artesanals,  la-
bors, etc., han estat durant aquests 
anys, des de la simpatia i l’estima-
ció, els principals estímuls d’aques-
ta agrupació que va començar amb 
una desena de dones i, ara, s’apropa 
al centenar. 
Avui, la germana vedruna Rosa 
Munté, que ha estat presidenta fins 
fa poc de l’agrupació, conjuntament 
amb la nova presidenta Josefina 

Gassó i totes les altres companyes 
-una vegada més- es complauen 
d’aquesta longeva trajectòria de 
trobar-se els dimecres a la tarda, 
així com dels deu anys que ja són 
una entitat. En aquest sentit, un 
ventall de propostes i activitats, es-
pecialment accions de voluntariat 
en diferents àmbits (Càrites, resi-
dències, particulars adreçats a per-
sones grans i a més joves) englobats 
dins del valent projecte “Trenquem 
barreres” se sumen a ser les incan-
sables actuacions que han conduït 

a aquest col·lectiu a ser mereixe-
dor d’un notable reconeixement 
tant dins l’esfera igualadina com 
comarcal. Paral·lelament, des de la 
iniciativa “Caminem i fem cultu-
ra” aquest grup de dones ha anat 
estrenyent cada cop més els llaços 
d’amistat bo i participant de la des-
coberta de diversos racons d’Igua-
lada, de l’Anoia i més enllà.
Segons un calendari, especialment 
confeccionat per totes elles, les se-
ves actuacions van en una línia gai-
rebé paral·lela a la del curs escolar. 
En conseqüència, cada setembre, se 
celebra el començament del curs, 
amb la incorporació –si s’escau- 
de noves dones; més endavant es 
convoca l’Assemblea i es presenten 
i valoren les diferents propostes 
per a l’organigrama d’un nou any, 
amb les programacions pertinents: 
reunions, xerrades, ponències, ex-
cursions, actes de voluntariat, par-
ticipacions en esdeveniments tradi-
cionals, etc.
D’entre aquestes vides que tenen en 
comú tantes tardes dels dimecres, 
i moltes més trobades, entenc que 
no puc passar per alt un reconeixe-
ment particular a la persona de la 
germana Rosa Munté, la veritable 
ànima d’aquesta agrupació. Ningú 
com ella -sens dubte- per a des-
cobrir-te l’origen i el creixement 
d’aquest col·lectiu, no sense una 

reservada però emotiva discreció.
Els seus records la situen, al mes de 
juny de 1996, en què va ser inau-
gurat el Casal Cívic Montserrat; un 
gran espai obert al veïnatge que ha-
via -des d’una mirada equitativa- de 
contemplar la possibilitat d’encabir 
en alguna de les seves dependències 
a unes dones que, inicialment i com 
a veïnes, se’n sentien discriminades. 
Aviat, la intervenció de la germana 
Rosa va propiciar que fossin els di-
mecres els possibles dies de trobada 
de dones del barri; en principi no-
més perseguint el sa pretext de sor-
tir de casa i compartir-se amb altres 
dones. D’aquells primers encontres 
ençà, aquesta agrupació no ha parat 
de créixer, a pesar d’algunes inevita-
bles pèrdues per defunció. 
Tan sols calia deixar córrer els anys 
per a adonar-se que el grup -ja confi-
gurat com a entitat- necessitava quel-
com de més... i, en conseqüència, les 
activitats no han parat de succeir-se. 
Al capdavall, el que representa per a 
aquestes dones aquesta associació es 
fa palès en totes les manifestacions, 
tant internes com  públiques; situa-
cions en què totes elles hi troben un 
espai identitari i s’hi senten molt a 
gust. En paraules de la Rosa: “L’au-
toestima ha conquerit un important 
terreny en la realització personal de 
cadascuna de les Dones de les tar-
des del dimecres”.

LES DONES DE LES TARDES DEL DIMECRES 

COMPROMESES AMB L’ACCIÓ SOCIAL 
I LA LLUITA DE LES DONES

Fotos i text



L a Farah va néixer a Taza, 
al Marroc. I després de 
cursar el Batxillerat i un  
Secretariat d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses; amb 26 
anys, va viure una temporada a Fran-
ça, fent de mainadera. El 2002, va 
instal·lar-se a Igualada, una ciutat en 
la que tot i els seus coneixements -en 
un principi- només li oferia feines 
precàries en el treball domèstic, o a 
l’hostaleria. Tot i així, va tirar enda-

vant la regularització del  permís de 
residència mentre no va cessava en 
l’esforç d’aprendre la llengua cata-
lana: el pas decisiu per a una plena 
integració en un nou país i una nova 
cultura.
Finalment, a l’any 2005, va entrar a 
treballar a Càritas, al Servei d’aco-
llida, com a traductora i mediadora; 
una feina que ha contribuït amb es-
creix a la seva realització personal i 
professional, especialment pel que fa 

a l’acte d’acompanyar i fer costat als 
altres. Amb tot, com en un procés 
de superació, va aconseguir fer rea-
litat un dels seus grans propòsits, la 
independència econòmica en un país 
diferent del seu, bo i sentint-se orgu-
llosa i agraïda per la bona acollida de 
què va ser objecte. Tant és així que 
va poder viure una forta implicació 
en diferents aspectes de la vida i les 
tradicions igualadines tot formant 
part durant uns anys de la Colla dels 

Moixiganguers i també de la Festa de 
Reis; una celebració en la que hi va 
col·laborar de manera entusiasta com 
a patgessa.
Emperò, si bé en aquests dos con-
textos, mai no va experimentar cap 
sentiment de signe discriminatori; sí 
que, arran dels detestables atemptats 
terroristes –que, en la seva opinió, des 
dels mitjans de comunicació s’atri-
bueixen a fanàtics vinculats al jiha-
disme- en més d’una ocasió ha anat 
observant com si algunes persones 
li referissin mirades de rebuig pel fet 
de ser musulmana; quan no ha hagut 
de suportar comentaris despectius en 
relació als immigrants musulmans. 
En aquest sentit, en el seu dia a dia, 
cada cop se sent més preocupada per 
l’avenc de la demonització –per part 
d’alguns que ostenten el poder- con-
tra els pobles musulmans.
Tanmateix, aquest període, essen-
cialment adreçat a compartir-se i a 
servir als altres, li ha permès pren-
dre consciència de les dificultats per 
les que passen els immigrants que 
cerquen un futur aquí mateix, a Ca-
talunya. Impediments administra-
tius, econòmics i d’adaptació a un 
organigrama social estrany, a més 
del topall d’haver de plantar cara a 
una nova llengua i cultura l’han fet 
despertar en la imperiosa necessi-
tat de comprometre’s en les causes 
socials, especialment les dels més 

desafavorits. En aquest sentit, no 
ha vacil·lat a l’hora d’implicar-se i 
prendre part en manifestacions rei-
vindicatives contra totes les expres-
sions del racisme i els feixismes que 
s’han convocat aquests darrers anys 
a Igualada. 
I des de la recent constitució de 
Compartim Ciutadania, aquesta 
agrupació aposta a ser l’espai més 
avinent –segons ella- per a concór-
rer al costat d’altres dones i des de 
les vivències pròpies de les persones 
sensibilitzades amb la injustícia i les 
desigualtats per a la vindicació d’un 
món millor; a la vegada que serveix 
de punt de trobada per a què perso-
nes discriminades o en situació irre-
gular puguin donar-se la mà en l’ac-
te de normalitzar la seva condició de 
ciutadania. La causa avui, però, és la 
defensa de “Els refugiats”.
Si més no, des dels vessants de dona 
i musulmana, insisteix en què no 
comparteix els tòpics referits a la 
seva religió i cultura; i, considerant 
que la societat patriarcal fa mal a 
totes les dones, en la seva condició, 
la discriminació actua sovint per 
via doble. Caminar plegades, per a 
destriar una cosa de l’altra, i evitar 
imposicions que estigmatitzen, és 
l’única via per a entendre que són 
moltes les dones musulmanes que 
no estan supeditades ni al patriarcat 
ni a cap imperatiu religiós.

COMPARTIM CIUTADANIA  Farah Benserhir, per exemple.
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L ’Stephanie Marko és una 
dona americana que re-
sideix a Igualada des de 
fa vint anys. El 2010 va 

fundar “Stikets”, una empresa dedi-
cada a la fabricació i venda online 
d’etiquetes i productes personalit-
zats.
Si bé, tot i disposar d’una acreditada 
solvència acadèmica en economia 
i una resolta experiència en màr-
queting per a empreses; abans de 
ser emprenedora, l’Stephanie feia 
de mare i, avui, segueix sentint-se 

–sobretot- mare dels seus tres fills. 
Això no obstant, des del seu estatus 
actual de dona emprenedora, apun-
ta que ella no s’havia proposat cre-
ar empresa, sinó que va considerar 
avinent aprofitar l’ocasió de veure’s 
créixer com a persona, així com 
l’oportunitat de trencar l’esquema 
de les empreses tradicionals del 
país en el sentit d’obrir portes a al-
tres dones tot defugint d’un món de 
l’empresa tan dominat per homes.
En aquest sentit, arran de la seva 
pròpia trajectòria, considera que 

una mare emprenedora ha de ser 
eficient, organitzada i altament res-
ponsable amb la seva família i amb 
els seus treballadors. I, en paraules 
seves, creu que: “Les dones tenen  
una visió diferent d’altres emprene-
dors pel fet de ser mares”; i és per a 
aquesta circumstància que va voler 
incorporar la qüestió de “la concili-
ació” com a part de l’ADN d’Stikets, 
des de la seva creació. 
Efectivament, el concepte “family 
friendly” és inherent a Stikets ja 
que l’empresa va néixer amb l’objec-

tiu d’ajudar les mares i les seves fa-
mílies, en concret, amb una solució 
per marcar un sentit de pertinença. 
Ella tenia ben assumit que Stikets 
havia de ser una empresa, on ma-
res i pares poguessin treballar amb 
la tranquil·litat de no renunciar als 
compromisos familiars, indepen-
dentment de la seva qualificació 
professional.
La firma, actualment, compta amb 
una plantilla majoritàriament fe-
menina, amb fills menors de sis 
anys. No li falten arguments, doncs, 
per a afirmar que, en un entorn em-
presarial amb polítiques de concili-
ació, les mares són –a nivell labo-
ral- les més productives, atès que 
tenen una elevada capacitat de pla-
nificació i organització del treball 
diari. Òbviament, aquest és el cas 
d’Stikets, on la productivitat de les 
mares està directament relacionada 
amb els plans de conciliació laboral 
i familiar; de fet, una política lli-
gada al mateix projecte d’empresa. 
Per la CEO, la conciliació entre la 
vida laboral i familiar no ha de ser  
només un assumpte d’horaris, sinó 
que ha de ser una idea transversal 
aplicable a tots els seus estadis de 
funcionament. 
Això es tradueix, a efectes pràctics, 
que des del principi Stikets ofereix 
una jornada laboral intensiva en 
concordança amb l’horari escolar. 
De la mateixa manera, tots els sis-

temes d’Stikets estan en un núvol, 
cosa que permet al personal treba-
llar des de casa si les criatures em-
malalteixen. Igualment una dispo-
sició de flexibilitat laboral permet 
a la família participar de distintes 
obligacions parentals durant la  jor-
nada laboral. Endemés, l’empresa 
disposa d’espais de joc o estudi per 
als fills en horari laboral. Una altra 
cosa són els actes organitzats per a 
afavorir les relacions entre famílies 
i empresa.
Totalment consolidada, aquesta 
empresa ha aconseguit arribar a 
més de dos-cents mil clients, entre 
particulars i empreses. I, a pesar 
que, un bon dia, va néixer enfoca-
da al mercat espanyol, avui també 
compta amb una web d’abast euro-
peu amb procés d’expansió, i amb 
uns actius portals que reben co-
mandes de països  europeus, d’Es-
tats Units i Llatinoamèrica.
Per últim, val a dir que, al costat de 
la seva labor com a CEO, l’Stepha-
nie Marko és una de les impulso-
res de UEA Inquieta, un col·lectiu 
orientat a fer visible a la dona en 
el món empresarial i econòmic; 
un univers en el que cal treballar 
de ferm per a la consecució d’una 
igualtat real i combativa amb els 
estereotips de gènere; posant fre a 
una crisi que ha deixat sense feina 
moltíssimes dones.

CEO THE STIKETS COMPANY   Stephanie Marko



A ra fa uns quants anys, a 
Òdena va començar a 
configurar-se un teixit 
associatiu de dones que 

no va acabar de quallar, a causa d’una 
sèrie de desavinences en la seva prò-
pia constitució. En conseqüència, un 
nou col·lectiu va deixar ben establert 
que l’agrupació defugiria els models 
jeràrquics així com la rigidesa d’uns 
estatuts. Òbviament, aquest grup ha-
via de consolidar-se d’acord amb al-
guna fórmula legal que permetés dur 

a terme unes variades i prolífiques ac-
tivitats, i aquest mecanisme de relació 
i funcionament no podia ser d’altre 
que un fòrum. 
Un fòrum no respon a cap estructura 
jeràrquica, i si bé no és susceptibles 
d’accedir a ajuts i subvencions, sem-
pre d’acord amb les seves iniciatives i 
projectes de treball pot  beneficiar-se 
de diferents mecanismes de suport. 
Per  tant, l’única condició a què obli-
ga la categoria de fòrum és complir 
amb la convocatòria de tres fòrums a 

l’any; una disposició que el Fòrum de 
Dones d’Òdena verifica plenament al 
costat de les diferents convocatòries 
d’altres activitats. Es tracta, al cap i a 
la fi, d’un grup de poques dones i molt 
ben avingudes, malgrat les diferencies 
d’edat i de pensament, que funciona 
sense presidència i en el que totes les 
decisions es prenen de forma assem-
bleària i per votació, amb el pertinent 
repartiment equitatiu de tasques. 
Al terme municipal d’Òdena, i des del 
Pla de Barris, fa temps que es va ende-

gar un projecte per tal de donar veu a 
les dones del poble. A l’any 2008, unes 
quantes dones van començar a reu-
nir-se per a conèixer-se i manifestar 
les diferents inquietuds tant des d’una 
esfera col·lectiva com des de l’àmbit 
veïnal; però, no es va tardar a fer re-
alitat la creació d’un grup de reunions 
amb la idea de tirar endavant diversos 
projectes, primer de forma tímida i 
posteriorment amb la solvència de 
l’experiència.
Aquest Fòrum de Dones està consti-
tuït per un grup de dones, lliure d’im-
peratius categòrics, que presenta tres 
propostes a l’any segons el format dels 
fòrums. Habitualment els tres fòrums 
estan interrelacionats per un mateix 
tema i s’intenta que una d’aquestes 
sessions se celebri els mesos d’estiu, a 
l’exterior. Des de la perspectiva de les 
activitats proposades, sempre es pro-
cura organitzar actes de caire festiu i 
cultural en què la principal protago-
nista sigui la dona. 
Primerament, es va començar a ca-
minar amb una iniciativa de convo-
car un Cicle de fòrums prenent com 
a tema de debat i reflexió situacions 
referides a la dona i expressades per 
les mateixes dones -de diferents edats- 
del poble. Al costat d’una magnifica 
acollida, les qüestions tractades van 
ser summament enriquidores, de ma-
nera que s’ha continuat amb aquest 
perfil de trobades. I, els últims anys 

s’han presentat fòrums sobre temes de 
viva actualitat, com: teràpies alternati-
ves, alimentació, exercici físic, música 
i trets culturals de dones del món, en-
tre d’altres.
En una altra orientació, excursions al 
teatre o visites culturals, a part d’esca-
pades, com el viatge a la Maternitat 
d’Elba, a més de resultar una rica ex-
periència en la consolidació del grup, 
han servit per a ampliar les fronteres 
del coneixement. Però, si hi ha alguns 
compromisos ineludibles, aquests són 
els referits a la participació en  efe-
mèrides i celebracions habituals del 
poble; des del que va ser fa anys una 
primera tómbola benefica -dins del 
marc d’e la Festa pluricultural- fins a la 
col·laboració en les activitats organit-
zades per l’Ajuntament, com les festes 
populars. Tanmateix, el compromís 
amb la reivindicació d’uns drets igua-
litaris entre dones i homes té la seva 
màxima visibilitat a l’entorn de 8 de 
març i dels actes referits a l’eradicació 
de  la violència de gènere. 
Considerant que totes les reunions 
són obertes a totes les dones que 
hi vulguin assistir i també col·la-
borar en les diverses activitats 
programades, només resta –com a 
grup- expressar i fer més extensi-
va encara la invitació a participar 
d’aquest format assembleari, de 
llarg recorregut, que és el Fòrum 
de Dones d’Òdena.

D ones Amb Empenta 
(DAE) és una associ-
ació oberta a les in-
quietuds i necessitats 

de les dones, un espai per a treball i 
generar canvis en la nostra societat, 
que va néixer, arran d’unes primeres 
trobades, al municipi de Santa Mar-
garita de Montbui, a l’any 1996.
Ara ja fa vint anys inquietuds i com-

plicitats diferents van portar a un 
grup de dones a constituir l’entitat 
des d’una perspectiva inicial que te-
nia per objectiu generar un espai de 
dinamització i trobada en la línia de 
fomentar la participació cultural de 
les dones i dinamitzar-ne tots aquells 
vessants referits al gènere. Emperò 
aquest espai va ser objecte aviat d’una 
substancial transformació a propòsit 

de la imperiosa necessitat de donar 
resposta a un nombre significat de   
dones de la comarca de l’Anoia, vícti-
mes de la violència masclista que de-
mandaven una considerada atenció. 
Òbviament, de seguida es va prendre 
consciència que hi havia una realitat 
de violència masclista pràcticament 
encoberta o sinó silenciada atesa la 
inexistència de centres o recurs als 

quals adreçar-se. 
En conseqüència, els primers anys, 
l’activitat de l’associació es basava en 
la canalització de trobades de suport 
a les dones que requerien alguna 
atenció, configurant-se aquell espai 
de voluntariat com a un puntual 
instrument de teràpia  i acompanya-
ment personalitzats. Tot seguit, la ne-
cessitat de dotar-se d’eines i  recursos 
per a atendre i assistir aquella mena 
de situacions -de tracte psicològic i 
humà- i transformar-les va conduir 
a la creació, a l’1999, del primer ser-
vei professional de l’entitat: l’Equip 
d’Atenció a la Dona (EAD).
L’Equip d’Atenció a la Dona, des 
d’una perspectiva de gènere, és un 
programa confeccionat a partir del 
coneixement de la realitat del territo-
ri, inserit en el teixit social i innova-
dor en la metodologia de treball; el 
primer repte professional de l’entitat 
adreçat a l’atenció psicològica, educa-
tiva i jurídica. Tanmateix, i de forma  
progressiva, es van anar diversificant 
les accions de l’entitat a fi d’apuntar 
les causes estructurals de la violència 
i de promoure uns veritables canvis 
en l’àmbit social. Dones Amb Em-
penta ha anat ampliant progressiva-
ment els seus serveis, tot matisant 
i individualitzant el públic a qui 
s’adreça, no sense considerar aquelles 
necessitats emergents.
Als nostres dies, Dones Amb Em-
penta realitza la seva tasca a través 
de programes de sensibilització i 

prevenció social, d’atenció i forma-
ció, tots oberts indistintament a: 
dones, joves, famílies i professionals 
de diferents sectors; interessats a tot-
hora en la formació dels seus equips 
des d’una perspectiva de gènere. En 
aquest sentit, l’associació disposa de 
la Declaració d’Utilitat Pública i és 
una entitat d’iniciativa social recone-
guda per la Generalitat de Catalunya; 
essent també membre del Consell 
Nacional de Dones de Catalunya
Al capdavall, aquesta entitat de refe-
rència en la creació i gestió de serveis 
d’atenció a les dones i a les seves fa-
mílies, des del respecte, l’empatia i 
la privacitat, entre altres valors de la 
seva professionalitat, no cessa en la 
voluntat d’acompanyar en l’autono-
mia de les persones, tot lluitant con-
tra qualsevol tracte de discriminació 
i violència de què puguin ser vícti-
mes les dones i en una ferma aposta 
–a partir també del treball en xarxa- 
per a la transformació de la societat.
Si, bé al decurs d’aquests vint anys, 
aquesta associació ha vist canvis 
substancials, més enllà de la visibi-
lització de les violències masclistes, 
l’esperit que va donar sentit a aquesta 
entitat es manté viu perquè, en pa-
raules de la seva presidenta, la Nati 
Veraguas (advocadessa i educadora 
social): “Les dones continuem vivint 
situacions de desigualtat, discrimina-
ció i violència, i es fa necessària l’em-
penta de totes i tots per construir un 
futur diferent”.

FÒRUM DE DONES D’ÒDENA

DONES AMB EMPENTA
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A mb 26 anys, i resi-
dència a Igualada, la 
Montse es confessa 
com a una persona  

inquieta i curiosa, amb ganes de 
descobrir allò que succeeix al seu 
entorn i, sobretot,  de saber i enten-
dre el per què passen de les coses. 

De fa uns anys, és mestra d’Educa-
ció infantil i pedagoga, exercici en 
el que ha vist realitzada la seva gran  
il·lusions de petita. La carrera de 
Magisteri, a la Universitat de Llei-
da, i posteriorment la de Pedagogia 
per la UNED, a part d’una efectiva 
realització professional, han contri-

buït a despertar-li unes continues 
ganes de conèixer i aprendre. Així 
que, tot just fa uns mesos, acaba de 
treure’s un Postgrau en Intel·ligèn-
cia Emocional, una competència 
que li ha permès posicionar-se com 
a una ensenyant que no defuig ser 
sempre una aprenent. Tot és, a la 
vida, un continu procés d’aprenen-
tatge –diu-. 

Aquest tarannà despert i d’anar pel 
món amb els ulls oberts li ha regalat, 
en conseqüència, el coneixement de 
persones molt interessants i la par-
ticipació en   situacions no menys 
extraordinàries; una avinentesa que 
l’ha empès en qüestió de temps a 
implicar-se i col·laborar amb aque-
lles causes i/o col·lectius destinats a 
servir d’una manera o altra a la so-
cietat. Les portes d’Amnistia Inter-
nacional, de l’Anoia, se li van obrir 
tan bon punt com va fer-se seu el 
compromís de moure’s i implicar-se 
en una agrupació sense color polític 
i, amb ramificacions en les diferents 
esferes locals; una conjuntura que li 
havia de possibilitar una plena im-
plicació des de la proximitat, a la 
pròpia comarca de l’Anoia. 

Si bé la Montse coneixia Amnistia 
Internacional, encara que no en 
profunditat; des de les xarxes soci-
als, l’interès envers tots aquells ca-

sos que atemptaven contra els drets 
humans es va anar fent de mica 
en mica més gran, tot assumint 
un ferm  compromís en la causa a 
mesura que coneixia als diferents 
integrants de l’organització.  I, des 
d’un àmbit local, no va tardar a 
participar en tallers sobre drets hu-
mans i, especialment, els drets dels 
infants. D’unes primeres experièn-
cies en va obtenir la possibilitat de 
compaginar la seva passió per a les 
criatures, a nivell educatiu, i el seu 
compromís de servei a la societat.

Avui, aquest lliurament a Amnistia 
la porten a un no parar d’accions i 
activitats: xerrades, conferències, 
tallers, cinefòrums, exposicions, i 
actes reivindicatius al carrer. En-
demés, les reunions puntuals amb 
altres grups de diferents ciutats li 
han ofert l’oportunitat de créixer i 
guanyar un espai d’afirmació dins 
del col·lectiu. Tanmateix, tot i que 
el calendari d’actes i temàtiques 
a tractar al llarg de l’any sempre 
respon a la marca “Amnistia In-
ternacional”, res no és impediment 
per a què  passin per davant i es 
prioritzin determinades qüestions 
i accions; a banda, lògicament, els 
interessos de signe local també tro-
ben el seu espai. Apunta, en aquest 
sentit, que: “El més important és 
que el missatge d’Amnistia, quant 

als drets humans, pugui arribar a 
tots els estadis de la societat”.
 
El grup d’AI Anoia funciona a la 
comarca des de fa uns sis anys i, 
en aquest temps, de manera molt 
enriquidora ha vist la implicació 
de persones amb perfils força di-
ferents, però amb una única vo-
luntat integradora i de treball. Des 
d’aquest vessant local, als nostres 
dies, els principals reptes que em-
penyen l’activisme del grup a pun-
ten a la sensibilització publica so-
bre la causa de Els refugiats. Això 
és, Amnistia Internacional, des de 
la seva constitució duu a terme una 
lluita incansable de pressió als go-
verns i organismes internacionals 
a fi de denunciar l’incompliment 
dels drets humans; i en aquest cas, 
la batalla no és inferior. En tant 
que grup local, recentment adherit 
a Igualada Solidària, l’eix del seu 
treball és la conscienciació -des de 
campanyes d’informació i sensibi-
lització social- sobre la importàn-
cia de la implicació de tothom al-
hora de pressionar els governs per 
a què moguin fitxa. Al cap i a la fi, 
actes públics, xerrades, ponències 
o bé presentacions documentades i 
testimonials se sumen a ser instru-
ments eficaços per a fer créixer el 
compromís de les persones envers 
les causes justes. 

L ’Èlia Palomas, de 38 anys i 
filla d’Igualada, però amb 
arrels a Copons i resident  
a Jorba, és una llicenciada 

en Dret que, de sempre, s’ha sentit 
perseguida per una demanda interi-
or de contribuir fer justícia: però no 
justícia en termes de com se la coneix 
als nostres dies, sinó “justícia com a 
valor”, o “justícia social”. Des d’un 
punt de vista professional, malgrat 
que no ha acabat exercint d’advoca-
dessa, sí que els seus coneixements 
en dret li han servit per a desenvo-
lupar-se en diferents àmbits laborals. 
Àdhuc, en la seva condició d’activista 
social el fet de “saber de lleis” ha con-

tribuït a què constantment s’atreveixi 
a qüestionar-les.
-“A l’atzar agraeixo tres dons: haver 
nascut dona, de classe baixa i nació 
oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres 
voltes rebel”- no és només una frase 
de la Maria Mercè sinó aquell enca-
denat de paraules que apunten a jus-
tificar la pròpia trajectòria de l’Èlia  
com a activista. En aquest sentit, 
entén que qualsevol forma d’opres-
sió empeny a les persones en la lluita 
per a unes vindicacions solidaries; 
i, en conseqüència -des d’unes con-
viccions feministes- no és concebible 
lluitar pels drets de les dones sense 
contemplar amb amplitud tots els 

drets socials, en definitiva els drets 
humans. Aquesta, resulta ser, doncs, 
la circumstancia que durant molt de 
temps l’ha mantingut vinculada a 
les demandes socials d’organitzaci-
ons com: Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de l’Anoia, Plataforma 
contra les Retallades, UCFR Anoia, 
Amnistia Internacional, Plataforma 
Feminista de l’Anoia, etc.
Tanmateix, Unitat contra el feixis-
me i el racisme va néixer a l’estiu de 
l’any 2010, en resposta a l’anunci que 
Plataforma per Catalunya (PxC) -un 
partit feixista disfressat de demòcra-
ta- es presentava a les eleccions auto-
nòmiques d’aquell any. D’ençà la seva 

constitució, els objectius d’UCFR 
han estat frenar les manifestacions 
feixistes i xenòfobes, així com evitar 
que aquetes idees entrin a les insti-
tucions de representació política. En 
conseqüència, UCFR aplega sensibi-
litats ben plurals i  gestiona les seves 
actuacions des d’un treball assemble-
ari que, en cap cas vol suplir la labor 
de les ONG i de les associacions de 
base. Ben al contrari, el paper d’UC-
FR és el d’enxarxar a tots aquests 
col·lectius des de la perspectiva que 
cadascun pugui ser més efectiu en sí 
mateix, i en el benentès que tots ple-
gats puguin participar de campanyes 
conjuntes.
UCFR compta amb grups locals au-
togestionats que, alhora, promouen 
i activen el teixit de xarxes d’aquells 
que, en el seu territori, ja estan com-
promesos en la lluita contra el fei-
xisme, el racisme i la xenofòbia. Un 
fet remarcable que explica aquest 
enxarxament va ser l’efectiva campa-
nya de mobilitzacions, del 2014, con-
tra la instal·lació i presència de PXC 
a l’Anoia. Les accions de rebuig a 
aquest grup van centrar-se en aquells 
municipis i barris on més incidència 
hi podia tenir; des d’un criteri de fer 
front al problema abordant el perill 
que representa fins a aconseguir  que, 
a les eleccions del 2015, aquests grup 
no obtingués representació política 
als ajuntaments de la comarca.

Això no obstant, més enllà de l’àm-
bit local, des de setembre del 2015, el 
drama dels refugiats sirians i també 
de més de seixanta milions de perso-
nes que viuen fora de les seves llars 
a causa de la guerra, la violència, la 
vulneració dels drets fonamentals 
i la pobresa han estat motiu d’una 
profunda preocupació de tot el col-
lectiu. Una determinant necessitat 
de fer visible aquesta situació de vul-
neració dels drets humans ha con-
duit inequívocament a participar del 
reclam públic d’exigir l’obertura de 
fronteres per a acollir a les persones 
que esperen -d’Europa- un refugi se-
gur. Al costat d’aquesta defensa dels 
drets dels refugiats també s’hi sumen 
els drets de totes les persones mi-
grants, en una reivindicació i lluita 
més viva que mai per a posar fre als 
nous discursos xenòfobs, racistes i 
ultradretans que van pronunciant-se 
per alguns països europeus, i sem-
blants a aquells dels anys trenta del 
segle passat. 
En summa, el col·lectiu està format 
per un 80% de dones, i per tant sem-
pre es treballa des d’un posiciona-
ment feminista. Aquesta avinentesa 
explica –en paraules de l’Èlia- que: 
“Les dones en cada instant de les nos-
tres vides lluitem per a uns drets que 
ens són negats, perquè vivim l’opressió 
a tothora des dels “micromasclismes” 
fins a les violències més assassines. 

  AMNISTIA INTERNACIONAL   De prop, Montse Jiménez

UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME (UCFR)
L’activisme de l’Èlia Palomas 
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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

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres 3 de març de 2017
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Ho organitza i coordina

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

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt


	VEU33
	VEU34
	VEU35
	VEU36
	VEU37
	VEU38
	VEU39
	VEU40

