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Carmel·la Planell Lluís
Periodista

Al costat de la se-
cular lluita per a 
la consolidació 
d’uns drets iguali-

taris entre homes i dones, 
les diferents jerarquies de 
les disciplines científiques 
-com en altres esferes del 
coneixement- han continuat 
frenant l’efectiva realització 
professional de nombroses 
dones, privant-les d’unes sà-
vies contribucions a tots els 
camps de la ciència. Aquest 
és un punt de vista, òbvia-
ment, en femení, que posa 
en qüestió que la recerca i la 
investigació científiques ro-
manguin òrfenes de dones; 
això és, heus aquí, un es-
candalós biaix de gènere en 
el mestratge de les ciències 
que imposa solucions ur-
gents a aquesta perpetuada 
assignatura pendent.

D’uns recents estudis amb 
perspectiva de gènere se 
n’obté que, si bé a l’Estat 
espanyol les dones acaben 
abans que els homes tant la 
carrera universitària com els 
cursos de postgrau, a més 
d’anar d’avançada a l’hora 
de trobar la seva primera 
feina; els homes aconseguei-
xen càrrecs representatius i 
de direcció, amb treball es-

table, molt abans que elles. 
En conseqüència, ha calgut 
observar de prop les desfa-
vorables condicions del mer-
cat laboral de la ciència amb 
les dones. Algunes anàlisis 
feministes, amb veu crítica 
-com a resposta- a aques-
ta dispar discriminació (de 
dona i treball) han denunci-
at fins a quin punt aquesta 
visió esbiaixada i androcèn-
trica del món de la ciència, 
arrelada a engranatges del 
poder patriarcal, perjudica 
les pròpies dones i les con-
diciona irremeiablement en 
la seva construcció del saber 
científic.

De sempre, la curiositat o 
l’anhel de saber-ne més ha 
estat el propulsor que ha 
empès les dones cap als 
coneixements científics. I, 
en l’acte en què algunes 
assoleixin un estadi de pro-
fessionalització, no tarda a 
activar-se l’escarpada com-
plexitat de no poder gaudir 
lliurement de l’escull d’una 
determinada via professi-
onal. Efectivament, l’inici 
d’una carrera de ciències i 
d’una -si s’escau- posterior 
investigació sol coincidir, 
per a moltes dones, amb llur 
rellotge biològic i és aquí 

on resulten perceptibles els 
abismes entre els i les pro-
fessionals, especialment en 
els casos en què les dones 
hagin de passar per la dis-
juntiva de prioritzar entre 
maternitat i treball. I, al cap-
davall, si una dona decideix 
ser mare i professional alho-
ra, és susceptible de viure 
una experiència francament 
feixuga, derivada d’una le-
gislació i tarannàs arcaics 
que continuen obstaculit-
zant la conciliació laboral i el 
repartiment equitatiu dels 
compromisos familiars. 

Sortosament, l’any 2000 
es va difondre l’anome-
nat informe ETAN (Europe-
an Tecnology Assessment 
Network), aquell intent sis-
temàtic d’obtenir estudis es-
tadístics sobre les dones en 
la ciència a tot Europa, i uti-
litzar-los per projectar cor-
reccions i polítiques a seguir. 
L’informe ETAN va marcar, sí, 
un abans i un després en la 
divulgació i denúncia de la 
persistent anomalia discri-
minatòria. Posteriorment, 
no s’ha fet efectiu cap pla 
d’acció destinat a superar 
aquestes irregularitats de 
signe sexista ni per a l’esfera 
de la docència, ni per als àm-

bits de la recerca i la investi-
gació. Sembla concloent que 
les dones en l’univers de la 
ciència no superin ni el 20% 
dels representants de la pro-
fessió, bo i ocupant els esta-
dis inferiors de la jerarquia 
científica i, això, quan no es 
troben en una situació de 
temporalitat laboral.

En aquest sentit, i no sen-
se suposar altres condicio-
nants, moltes  dones en el 
món de la ciència han de se-
guir demostrant l’abast del 
seu saber de resultes del pes 
d’un sistema endogàmic i 
masclista. No és d’estranyar 
que, després d’acabar amb 
èxit els estudis, hi hagi una 
gran majoria de doctoran-
des i una trista minoria de 
dones doctores, tal vegada 
a resultes d’unes tesis doc-
torals dirigides per homes. 
El resultat és una important 
pèrdua de capital humà i una 
lesió del dret fonamental a 
la igualtat, salvades -sense 
anar gaire lluny- les dones 
que han estat objecte de re-
coneixements professionals, 
una circumstància que cons-
tata que: dones i homes són 
igualment capaços de contri-
buir a l’excel·lència intel·lec-
tual, científica i tecnològica.

De fa temps, a l’Estat espa-
nyol, entre altres òrgans rei-
vindicatius, distintes dones 
de la ciència promouen una 
lluita col·lectiva per recla-
mar la plena incorporació 
de la dona al món científic, 
àdhuc rescatar del silenci a 
tantes dones de referència. 
Es tracta de l’Asociación de 
Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas. 

Des del 2009, un nou capítol 
que qüestiona les marques 
d’aquest sexisme latent és 
el programa Gendered In-
novation, un projecte de la 
Standford University que, de 
la mà de Londa Schiebinger, 
es proposa d’incloure l’anà-
lisi de sexe i gènere per al 
disseny de qualsevol recerca 
o investigació, mostrant la 
vàlua de les aportacions de 
les dones en el desenvolu-
pament de la ciència.

En suma, a propòsit d’aques-
ta succinta presentació; esti-
mo com a inexcusables les 
exemplars trajectòries pro-
fessionals d’aquestes deu 
dones del món de les cièn-
cies que ens són tan prope-
res. Gràcies per la franca i 
amable confidencialitat que 
cada una m’heu transferit!.

La veu i el protagonisme de les dones 
en el món de les ciències

Les matèries de ciències van 
decantar-la ben d’hora per la 
Biologia i, sense gaire motivació, 
va voler acostar-se a la Biologia 
Marina i se’n va anar a estudiar 
uns anys a Tenerife. De retorn a 
Barcelona, va cursar la matèria 
que més va captivar-la, Anàlisi i 
Cartografia de la Vegetació, en-
caminant-se així per l’àmbit de 
la Cartografia digital aplicada al 
territori.

Si bé va compartir una carrera 
amb força dones i sense signes 
de discriminació, observa que 
la majoria de persones gradua-
des i doctorades en ciències són 
dones, tot i que de seguida to-
pen amb el sostre de vidre que 
les obliga a demostrar les seves 

capacitats a certes jerarquies 
masculines, veient retallat qual-
sevol estadi de progrés acadè-
mic i/o professional. Tot plegat 
provoca la notable reducció de 
dones en altes esferes científi-
ques.

Actualment, amb el Doctorat 
és investigadora al Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals, un centre públic de-
dicat a l’Ecologia terrestre i a 
l’anàlisi del territori, i destinat a 
la conservació, la gestió i l’adap-
tació del medi ambient al canvi 
global. Endemés és Professora 
Associada del Departament de 
Geografia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona per als 
Graus de Ciutats Intel·ligents i 

de Geografia i Ordenació del 
Territori. 

Des de la seva esfera profes-
sional, tot i lamentar que se 
segueixi penalitzant l’opció de 
la maternitat en detriment de 
prioritzar si és oportú o no ser 
mare per tal de no perdre cap 
rang professional, en el seu cas 
l’estabilitat laboral i el treball 
amb un equip de confiança 
li han permès una saludable 
comptabilització de la vida fami-
liar amb la feina.

A les joves estudiants, els acon-
sella no creure’s estereotips so-
bre les dificultats de les carreres 
de ciències. La ciència necessita 
del talent femení, puntualitza.

Cristina Domingo i Marimon (1982, Igualada). Residència, Es Mercadal (Menorca). 
Biòloga i Doctora en Geografia. Investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Activitats Forestals.
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Ben aviat, l’espectacular entorn 
geològic de la Conca d’Òdena 
va empènyer-la a estudiar dos 
camps prou estimulants: l’aigua 
subterrània i la química, ja fos 
de l’aigua com de la mineralo-
gia. Va cursar, doncs, el doctorat 
investigant l’ús de diferents me-
todologies hidroquímiques per 
avaluar la recàrrega als aqüífers.

En aquests moments, després 
d’haver residit a Anglaterra, Ità-
lia, Mèxic i EEUU, treballa a la 
consultoria científica d’Amphos 
21, una empresa que vetlla per 
l’equitat de gènere i al decurs 
de vint anys hi ha desenvolupat 
el seu mestratge tot especia-
litzant-se en les aigües subter-
rànies i la geologia. Ara mateix, 

La curiositat per les ciències li 
venia de ben petita, i no tarda-
ria a decantar-se pel món de la 
biologia, la genètica i la repro-
ducció en particular. Després 
de la llicenciatura en Biologia, 
va venir un Màster en Biologia 
de la Reproducció per enca-
minar-se envers l’Embriologia; 
una competència a la qual va 
haver de desistir perquè exigia 
una entrega exclusiva. Final-
ment, una oferta d’un curs en 
Monitoratge en Assajos Clínics 
(Hospital Universitari Vall d’He-
bron) va suposar l’accés  al seu 
treball actual.

Una visió de gènere l’empeny 
a observar l’escassa notorietat 
de dones a les carreres de ci-

Un inalterable interès per la 
millora de la sostenibilitat del 
nostre món va conduir-la en-
vers l’Enginyeria Química, un 
àmbit que va perfeccionar amb 
un Màster d’Enginyeria del 
Cuir, atesa la seva passió per 
l’univers de la pell. Actualment 
treballa al Centre de Recerca 
A3 Leather Innovation Center, 
al Campus Universitari d’Igua-
lada-UdL, com a docent i inves-
tigadora en formació, alhora 
que està cursant el Doctorat en 
Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació, al mateix Campus 
Universitari.

Va viure tota l’etapa universi-
tària amb una presència mi-
noritària de dones. Tanmateix, 

està centrada en projectes d’in-
tel·ligència artificial i sensòria en 
aquest univers aqüífer.

De la Universitat en guarda bons 
records, sense cap limitació pel 
fet de ser dona, en un context 
de comptades estudiants. Em-
però, prou sabia que la seva 
era una carrera d’homes ja que 
l’exercici professional habitual-
ment es duu a terme en solitari, 
dins del paisatge muntanyenc; 
una opció per a la qual poques 
dones s’aventuren.

Si bé abans una carrera científi-
ca condicionava el rellotge biolò-
gic de les dones, amb el fet con-
sumat de la postergació de la 
maternitat, les coses han canviat 

ències, sigui com a alumnes o 
com a professores; endemés 
de no tenir ni en compte els re-
ferents professionals femenins, 
i sí magnificar els dels cientí-
fics. Després, en l’àmbit de la 
recerca clínica, considerats uns 
valors d’equitat laboral i profes-
sional a l’ordre del dia, no ha 
vist importants diferències de 
gènere que sí que es donen, en 
canvi, en estadis inferiors.

De ser Gestora de Dades en 
Assajos Clínics i passar a ser-ne 
Coordinadora, actualment  tre-
balla en el camp de la recerca 
en oncologia, des de la pers-
pectiva d’assegurar que tots els 
assajos compleixen els proto-
cols i les fites establertes, així 

sempre va voler servir-se del 
model de dones referents, des 
de aquelles del sí de la família 
fins a les del cercle de relacions; 
prototips que l’han empès en 
un repte de superació constant.

Des d’una perspectiva de gène-
re, si bé ha conegut èpoques de 
vertigen laboral per consolidar 
la seva escala professional; mai 
no s’ha vist afectada per cap 
tracte discriminatori per part 
dels seus companys homes, als 
quals valora com a un exemple 
de professionalitat i humanitat.

Una vegada consolidat un esta-
tus professional va viure el delit 
de ser mare. Els primers anys 
de maternitat va aprendre a 

perquè se sol acabar el doctorat 
a la ratlla dels 30 anys, moment 
en què ja es gaudeix d’una certa 
qualificació professional. Tan-
mateix, el gran problema de les 
professions amb treball de camp 
inclòs és la imprecisió d’horaris; 
una circumstància que, sense 
una conciliació familiar i laboral, 
obstaculitza la dedicació d’una 
dona en estadi de maternitat. En 
aquest sentit, ella agraeix haver 
disposat -per part de l’empresa- 
d’una bona flexibilitat horària a 
més del suport de la parella.

A les joves de les noves genera-
cions, simplement els diria que 
les limitacions se les imposa una 
mateixa, perquè no hi ha res que 
una dona no pugui fer. 

com confeccionar uns modèlics 
arxius de la investigació. 

Com a mare, la conciliació la-
boral i familiar li va ser rela-
tivament còmoda, perquè ja 
gaudia d’un treball estable en 
aquell moment. Emperò, en el 
seu entorn, sap de dones abo-
cades a la disjuntiva d’optar per 
maternitat o feina i, en conse-
qüència, prioritzar la materni-
tat fa més complexa la perspec-
tiva professional.

A les joves de les noves gene-
racions els diria que: “El món 
de la ciència és fascinant, per-
què és summament motiva-
dor i interessant descobrir els 
secrets de la vida”.

conviure amb les poques hores 
de descans i les noves preocu-
pacions; això no obstant, consi-
dera que la conciliació laboral i 
familiar va resultar tant o més 
difícil en voler preservar aquell 
rang de mestratge conquerit. 
En tots els casos, la salut et 
posa a prova -estima-.

A les joves de les noves genera-
cions els encomanaria l’entusi-
asme envers la ciència, així com 
la valentia d’encarar-se a qual-
sevol adversitat. En paraules 
seves: “Curiositat, sensibilitat, 
perseverança, paciència i resi-
liència, de la mà del coneixe-
ment, apunten a ser claus per 
a conrear  intel·ligentment un 
món molt més sostenible”.

Ester Vilanova i Muset (1974, Castellolí). Residència, Castellolí. 
Geòloga i Doctora en Hidrogeologia.

Maria Mercè Solé Ferrer (1977, Santa Maria de Miralles). Residència, Vilafranca del Penedès.

Enginyera Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial. Màster en Enginyeria del Cuir. 

Maribel Martínez i Yepes (1975, Barcelona). Residència, Santa Margarida de Montbui.

Biòloga. Clinical Research Associated i Monitora d’Assajos Clínics. 
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Una notable competència 
acadèmica en Biologia va em-
pènyer-la cap a la Facultat de 
Biologia, on la descoberta de 
l’assignatura de Genètica va 
decantar-la a què la genètica i 
la biologia molecular esdevin-
guessin l’eix de la seva profes-
sió. Avui és Investigadora Post-
doctoral del CIBER en fragilitat 
i envelliment saludable, a l’Ins-
titut Hospital del Mar d’Inves-
tigacions Mèdiques, exercint 
també de Professora associada 
de Genètica de la Universitat de 
Barcelona.

Tractant-se d’una carrera com 
Biologia no va observar cap 
biaix de gènere, i fins i tot en 
l’òrbita mèdica era superior el 

Un cop cursat el Batxillerat ci-
entífic, va tenir clar iniciar-se en 
alguna Enginyeria tècnica. Tot i 
una primera opció, Enginyeria 
Tècnica Industrial, especialitat 
en Química Industrial, aviat, 
arran d’un curs d’Enginyeria de 
Materials i a propòsit del fòrum 
ETSEIB -i les pràctiques de car-
rera- va optar per l’especialitat 
de Química Industrial i Engi-
nyeria de Materials. A resultes 
d’aquests estudis, i potser en 
tractar-se de la seva especia-
litat, una de les considerades 
més femenines des d’una pers-
pectiva de gènere, assenyala 
uns percentatges força equili-
brats entre els i les estudiants. 

Actualment treballa com a 

Des de petita havia manifestat 
molt d’interès a entendre com 
funciona el cos i les alteracions 
amb les malalties, així com què 
passava a la Natura, amb els 
animals… Va estudiar el bat-
xillerat científic i tot seguit va 
fer la carrera de Bioquímica a 
la Universitat Autònoma, tot i 
no contemplar cap professió 
futura. Sense tancar-se portes, 
perseguint més especialització 
acadèmica, ha pogut combinar 
uns anys en la recerca i uns al-
tres a l’empresa privada.

Una visió de gènere, dins de les 
carreres de ciències, l’empeny 
a considerar uns percentatges 
desiguals de presència estudi-
antil; un biaix de gènere més 

nombre de dones estudiants. 
Per tant, ni durant la carrera, 
ni actualment, en l’exercici 
de la professió -al costat de 
companys homes- mai no ha 
viscut cap tracte desigual. De 
fet, puntualitza que tal vegada 
tot radiqui en què -en aquesta 
posició curricular- la majoria 
dels professionals són dones, 
atesos aspectes com una des-
tacada inestabilitat laboral i 
una baixa remuneració. A pro-
pòsit d’això, tot i valorar que 
es troba allà on aspirava estar, 
l’únic lament és la manca d’es-
tabilitat laboral en una pro-
fessió d’escassos contractes 
indefinits, amb prevalença de 
convenis associats a algun pro-
jecte. El tema de la legislació 

“Can Tooling Field Applicati-
on Engineer” a la companyia 
americana Hyperion Materials 
& Technologies, concretament 
a la planta de producció de 
Martorelles (Vallès Oriental), a 
la unitat de confecció d’eines 
de metall dur (carbur de tungs-
tè) utilitzades per a la fabricació 
de llaunes de dos peixos (les 
populars llaunes de begudes). 
Es tracta d’un treball d’una 
constant interacció amb com-
panys d’altres departaments 
d’aquí i d’arreu del món, que 
té per missió posar-se a la pell 
del client i assegurar el compli-
ment de totes les expectatives,  
una esfera en què tot i el crei-
xement de la plantilla, ella és 
l’única dona. Aquesta posició 

o menys acusat a mesura que 
esdevé categòric segons l’escala 
professional. Òbviament, mal-
grat que l’interès per la ciència 
en les dones sigui notable, les 
mateixes jerarquies università-
ries -ancorades en el sexe mas-
culí- encara condicionen les as-
piracions curriculars de moltes 
d’elles (tesis, recerques, graus 
professionals, etc.) i, en tot cas, 
a la llarga, aquestes també po-
dran ser objecte de discrimi-
nació a escala de concessions 
laborals i/o a nivell salarial. 
Tanmateix, encara que aquest 
acostumi a ser el context ge-
neral, personalment, després 
d’estadis d’especialització a 
l’estranger, se sent afortunada 

laboral en el camp de la ciència 
està en fase d’elaboració (?).

En el seu cas, compaginar ma-
ternitat i professió va ser real-
ment feixuc tot i apostar per la 
maternitat un cop conquerida 
una merescuda estabilitat la-
boral. Aquesta complexitat va 
comportar renúncies a estadis 
de millor qualificació i remune-
ració. Tanmateix, vist el gaudi 
de temps compartit amb els 
fills, ara tornaria a fer el mateix.

A les joves de ciències del futur 
tan sols les empentaria a reivin-
dicar unes justes condicions la-
borals i econòmiques, i que mai 
no renunciïn a possibles reptes 
professionals.

minoritària reconeix -després 
d’anys de treball- que mai 
no va fer sentir-la diferent, 
sobretot en referència a una 
empresa que prioritza espe-
cialment el talent i les com-
petències professionals de 
cadascú.

En un altre sentit, en no ser 
mare, es permet una reserva 
a l’hora d’opinar sobre el trac-
te de la maternitat des d’una 
perspectiva laboral i de gènere.

A les noves generacions els pro-
posaria d’ingressar en un camp 
de la ciència, una enginyeria, 
no tan difícil com la pinten i que 
obre les portes a diferents espe-
cialitzacions i rols professionals.

d’haver tingut una directora de 
tesi i de pertànyer, ara mateix, 
a una empresa, BCN Peptides 
(de fabricació de principis actius 
destinats a les farmacèutiques), 
dirigida per una dona, i amb un 
equip de treball sense cap tracte 
desigual. En aquest sentit, valo-
ra també haver disposat d’una 
justa compatibilitat  per al gaudi 
lliure de la seva maternitat.

Avui, exhortaria les joves estu-
diants a incorporar-se al món 
de la ciència, sempre i quan 
sigui el seu somni professio-
nal. Entén que cal acabar amb 
el lamentable biaix de gènere 
dels graus universitaris i, es-
pecialment, posar en valor el 
talent femení.

Natàlia Garcia i Giralt (1973, Barcelona). Residència, Igualada. 
Doctora en Genètica, a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i Professora de la Universitat de Barcelona.

Georgina Balcells i Aribau (1987, Igualada). Residència, Igualada.

Bioquímica i Doctora en Biomedicina i Màster en Laboratori d’Analisis Clíniques.

Alba Felip i Jiménez (1989, Igualada). Residència, Sant Genís.

Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en Química Industrial i Enginyeria de Materials
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L’interès per la ciència ja li venia 
del batxillerat. Va estudiar Engi-
nyeria Biomèdica bo i  formant 
part de la primera promoció a la 
Universitat de Barcelona. I atès 
aquesta nova fornada d’ofertes 
professionals escasses, dubtava 
si el camp de la investigació o el 
món empresarial, fins a incor-
porar un màster en Project Ma-
nagement al  seu currículum.

Va cursar la carrera en dues 
facultats (Medicina i Física i 
Química) i, tot i compartir as-
signatures amb alumnes d’al-
tres graus, va observar una in-
ferior presència femenina, tant 
d’alumnes com de professorat, 
però sense més transcendència.

De ben jove ja mostrava una 
forta desimboltura en l’àrea de 
ciències. Procedent d’una fa-
mília modesta, va conèixer la 
cultura de l’esforç i de l’estalvi, 
fins a creure oportú estudiar 
Enginyeria Química a la mateixa  
Igualada. Aviat va poder incor-
porar-se al món laboral en una 
empresa de productes químics, 
mentre estudiava la seva car-
rera professional com a profes-
sora-investigadora en Ciències 
Químiques.

Des d’una perspectiva de gène-
re, va compartir l’etapa universi-
tària amb 80 companys homes i 
només 3 dones. Això no obstant 
mai no va sentir-se en minoria i, 
en tot cas, unes validades quali-

Atreta de ben jove més per les ci-
ències que les lletres. El seu inte-
rès per un profund  coneixement 
del funcionament del cos humà 
va animar-la a estudiar Biologia. 
Va poder gaudir plenament dels 
anys d’universitària a Universitat 
de Barcelona, un període en què 
va compartir-se indistintament 
amb estudiants dels dos gèneres. 
Al final de la carrera, l’experiència 
de les pràctiques en un labora-
tori d’investigació, va decidir-la 
per a la investigació i després de 
conèixer la manca d’estabilitat en 
l’àmbit públic de la ciència, actu-
alment treballa en una qualifica-
da empresa farmacèutica com a 
analista de processos, formant 
part de l’equip de control de 
l’anàlisi de dades de producció i 

Actualment treballa en una multi-
nacional de fabricació i distribució 
de material i dispositius mèdics. I, 
com a especialista d’una línia de 
producció, des del departament 
de vendes dona suport tècnic als 
hospitals i sales d’operacions, un 
exercici professional no gens ruti-
nari i en constant activació.

Tot i detectar un modest canvi en 
la presència de dones al sector 
cientificotècnic en posicions de li-
deratge, apunta que encara que-
da camí per equilibrar la balança. 
Si bé subratlla la importància de 
valorar les competències profes-
sionals, independentment del 
sexe, també opina que moltes 
dones es tallen les pròpies ales.  

ficacions van estalviar qualsevol 
descompensació. Apunta la con-
trovèrsia que a les classes d’Engi-
nyeria Química s’arriba a un 40% 
de dones estudiants, però en al-
tres especialitats aquest percen-
tatge baixa al 20%.

Formada en un context de drets 
igualitaris, després d’haver tre-
ballat uns anys al sector químic 
amb una escassa presència de 
dones, sí que reconeix un tracte 
desigual -entre homes i dones-  
des del marc de la responsa-
bilitat i de la pròpia remunera-
ció. Posteriorment, en el camp 
universitari, i com a professora 
i investigadora, mai no ha ex-
perimentat cap tracte discri-
minatori ni en ocasió dels seus 

l’optimització dels processos, des 
d’un punt de vista de qualitat i  
producció.   

Si bé, doncs, també havia treba-
llat a l’àmbit públic, l’experiència 
personal en ambdós àmbits, tot 
i que  els alts càrrecs solen estar 
ocupats per homes, no ha estat 
mai desafortunada en referèn-
cia a discriminacions per raó de 
gènere. I atesa la seva qualifica-
ció de professional, com a dona, 
tampoc no ha vist cap impedi-
ment per promocionar-se en llocs 
de treball del tot punters, d’aquí i 
d’altres països perquè entén que 
sempre se li han valorat les seves 
aptituds. 

Avui, en tant que mare, i després 

Recentment, arran del naixe-
ment del seu primer fill, des de 
l’embaràs ja va experimentar 
tota la complexitat a l’hora de 
no poder conciliar satisfactòria-
ment família i treball. Així, atesa 
la seva condició de dona, adver-
teix del risc -de moltes dones, 
més enllà del món de la ciència- 
de perdre la seva posició laboral 
a causa d’aquests desajustos en 
la conciliació.

I, a les noves generacions de jo-
ves a les ciències els suggeriria, 
a més d’un ferm convenciment 
envers la carrera, sobretot refor-
çar la pròpia autoestima; i tenir 
sempre en compte la vàlua de 
qualsevol referent femení. 

infantaments, episodis que -tot 
i la complexitat- va poder con-
ciliar satisfactòriament gràcies 
al suport dels pares i la parella. 
Tanmateix, sí que ha observat 
que des del vessant de rang 
professional, moltes companyes 
han postergat la maternitat fins 
a assolir una estabilitat laboral, 
bo i admetent a resultes d’això, 
la dificultat d’accedir a càrrecs 
directius o estadis de gran res-
ponsabilitat.

Personalment, animaria a totes 
les joves que s’incorporin a les 
carreres científiques. La ciència 
necessita talent, i sense les do-
nes se n’està perdent el 50% . “El 
biaix de gènere l’hem de comen-
çar a corregir nosaltres”.

d’haver postergat uns anys el de-
sig de ser-ne, gràcies a la feina 
actual ha pogut compaginar ma-
ternitat i treball, no sense experi-
mentar que la conciliació laboral i 
familiar no està essent fàcil ni per 
a ella  ni per a la seva parella. Uns 
treballs a jornada completa com-
porten una dedicació de qualitat 
però massa escapçada, i més en-
cara amb tot el que es deriva de 
la pandèmia. 

El millor suggeriment per a les jo-
ves de les noves generacions, és 
que no dubtin -si se senten voca-
cionals de les ciències- a incorpo-
rar-se en aquestes carreres i, des 
de l’univers científic, sumar-se a 
trencar aquest lamentable i per-
sistent biaix de gènere.

Raquel Santano Martínez  (1992, Igualada). Residència, Òdena.

Enginyera Biomèdica. Especialista/tècnica de Dispositius mèdics.

Vanesa Fernández i Majada (1981, La Pobla de Claramunt). Residència, Barcelona.

Biologia i Doctora en Biologia Molecular.

Anna Bacardit i Dalmases (1972, Igualada). Residència, Igualada.

Doctora en Ciències Químiques i Enginyera en Organització Industrial, al Campus Universitari d’Igualada.
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 Exposicions

▶Del 28 de febrer al 7 de març
CONCURS I EXPOSICIÓ FEM VISIBLES LES DONES
Quina és la teva referent? Participa en l’exposició!
Projecte adreçat a joves entre 10 i 18 anys
Com participar-hi?
1. Recull la plantilla que donem a l’Ajuntament d’Òdena.
2. Omple-la amb una foto o un dibuix de la teva referent, el seu 
nom i explica’ns què admires d’ella.
3. Finalment, entrega-la a l’Ajuntament d’Òdena, del 28 de febrer 
fins al 7 de març.
L’exposició, a la vidriera de l’Ajuntament d’Òdena, serà durant la 
setmana del 8M i rebràs un obsequi per la teva participació.
Ho organitza: Àrea de joventut de l’Ajuntament d’Òdena.

▶De l’1 al 13 de març
EXPOSICIÓ Cuirasses
A càrrec de l’artista i escultora Teresa Riba Tomàs
Lloc: sala d’actes Biblioteca l’Atzavara.
En horari de biblioteca (matins de dimarts, dimecres i dissabtes de 10:00 a 
13:00 h, tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 h).
Ho organitza: Biblioteca Atzavara d’Òdena.

▶De l’1 al 15 de març
EXPOSICIÓ AMB LITERATURA I CINEMA FEMINISTA
Les biblioteques de la conca d’Òdena ens proposen llibres tant 
infantils com per a persones adultes sobre equitat de gènere, 
interseccionalitat, violències masclistes, igualtat i, en definitiva, 
sobre FEMINISMES.
Ho organitzen: biblioteques dels municipis de la Conca d’Òdena.

▶Del 5 al 14 de març
EXPOSICIÓ: HERÈNCIA DE LES DONES
Exposició de la vilanovina Alma García Castaño sobre ell llegat 
històric de les dones arreu del món.
Lloc: Casal de la Gent Gran
Visible des del carrer
Ho organitza: regidoria d’Igualtat de Vilanova del Camí.

▶Del 8 al 31 de març
EXPOSICIÓ CARTELLS DEL 8M presentats al concurs del 8 de 
març, Dia internacional de les dones
Vine a veure quines propostes s’han fet per al cartell del 8M.
Lloc: vestíbul de l’Espai Cívic Centre d’Igualada.
Horari: de 9 a 21 h de dilluns a divendres i dissabtes de 9.30 a 13.30 h i de 16 
h a 20.30 h
Ho organitzen : Equipaments cívics d’Igualada i Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

▶Del 8 de març a l’1 d’abril
EXPOSICIÓ: SIMONE DE BEAUVOIR, FEMINISTA I ESCRIPTORA.
Descripció: Aquesta exposició proposa un trajecte per la vida i 
l’obra de Simone de Beauvoir, filòsofa i escriptora, una dona que 
amb el seu enfrontament a les convencions dominants del seu 
temps va provocar debats apassionants que, encara avui, a cent 
anys del seu naixement, generen reflexions i polèmiques. Simone 
de Beauvoir ha estat una de les figures més destacades del canvi 
social i simbòlic protagonitzat per les dones i el feminisme.
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Horaris: Matins de dimarts a divendres de 10 a 13 h, tardes de dilluns a 
divendres de 15.30 a 20.30 h. Dissabtes de 10 a 13.30 h.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, Biblioteca Central d’Ig-
ualada i Institut Català de les Dones.

▶Del 27 de març al 18 d’abril
EXPOSICIÓ D’OBRES presentades al concurs de fotografia de 
Dones amb Empenta.
Les obres participants es podran veure en línia, per Facebook i 
Instagram, a mesura que es vagi desenvolupant el concurs i física-
ment a partir del 27 de març a l’espai d’exposicions de Mont-Àgo-
ra.
Ho organitzen: Dones amb empenta i Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui.

A TOTS ELS MUNICIPIS MICOD
Penjada de pancartes del 8M, DONES VISIBLES I EMPOD-
ERADES, als balcons dels ajuntaments de la Conca d’Òdena 
i il·luminació lila de diferents edificis municipals amb motiu 
del Dia internacional de les dones.

▶Divendres 4 de març
VINE A VEURE L’ASSOCIACIÓ DE DONES ASOCPROCAT
Al Mercat de Vilanova del Camí. Tindrem l’agenda del 8M de la 
Conca, xapes, samarretes, materials diversos...
Ho organitza: Associació de dones Asocprocat. 

▶Divendres  4 de març
ACCIÓ D’HOMENATGE  I BATEIG DE CARRERS AMB NOMS DE 
DONES
Bateig simbòlic de carrers del nucli antic amb noms de dones del 
municipi.
Hora: 17.30 h.
Lloc de sortida: Cau Jove. Recorregut pel nucli antic.
Destinataris: joves d’11 a 25 anys.
Ho organitza: regidoria de joventut i d’igualtat de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt.

▶Divendres 4 de març
HORA DEL CONTE: Dracs que ploren i princeses que lluiten
A càrrec de Mònica Torra. Vine a escoltar els contes de la Mònica; 
contes que trenquen amb estereotips de gènere i promouen la  
igualtat de nens i nenes.
Hora: 18 h.
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí.
Ho organitza: Biblioteca de Vilanova del Camí.

▶Divendres 4 de març
CICLE DE XERRADES CONTRA EL PATRIARCAT: La justícia perseg-
ueix i castiga el feminisme. El cas de 8 mil motius
A càrrec d’Encausades 8 mil motius (Sant Cugat).
Hora:19.30 h.
Lloc: Casal Popular El Foment.
Taquilla inversa.
Ho organitza: Traca Assemblea Feminista d’Igualada.

▶Diumenge 6 de març
VERMUT I CONCERT AMB Ellas Music Band 
Repertori variat en ritmes i estils; música balcànica, jazz, rock, folk, 
rumba... Pura energia a compartir amb el públic que entengui la 
música com un art integrador, cultural i espiritual.
Lloc: plaça de l’Ajuntament.
Hora: 12 h. 
Destinataris: tota la població.
Preu vermut: 2 €. Cal comprar tiquets anticipadament a l’Ateneu Gumersind 
Bisbal abans del 3 de març (de 9 a 12 h i de 16 a 18 h).
Ho organitza: regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt

▶Diumenge 6 de març
XERRADA - COL·LOQUI: Les bruixes del passat, les dones del 
present
Amb la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí 
i Altés.
Hora: 18 h.
Lloc: Kiosk del Rec (Igualada).
Ho organitzen: ERC Igualada.

▶Del 7 a l’11 de març
MURAL PARTICIPATIU AMB MOTIU DEL 8M
Des del Departament de Joventut presentem el disseny guanyador del 
concurs del mural participatiu, realitzat amb motiu del Dia de la dona 
treballadora. La idea és que tothom qui ho desitgi pugui apropar-s’hi i 
pintar o escriure un missatge en relació al Dia de la dona treballadora. 
T’hi esperem! I tu, què reivindiques?
Hora: de 9 a 14 h i de 15.30 a 20 h.
Edat: tothom.
Preu: gratuït.
Lloc: Equipaments juvenils la Kaserna - Cal Badia.
Ho organitza: Servei de joventut  de l’Ajuntament d’Igualada.

▶Dilluns 7 de març
PIDCES DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Hora: de 8.30 a 10.30 h.
Lloc: Institut Escola Castell d’Òdena.
Alumnat: 1r. ESO.
Ho organitza: Àrea de joventut i educació de l’Ajuntament d’Òdena. 

▶Dilluns 7 de març
TAULA RODONA: 7 DONES referents dels feminismes i l’equitat 
Bàrbara Montes, Carlota Carner, Dinora Sánchez, Ikram Elyakoubi, 
Mireia Prat, Sanata Dembele N’Diaye, Teresa Riba. Convidem diverses 
dones referents en els feminismes, que seran interpel·lades per 
l’alumnat de 6è de primària de l’Escola Gabriel Castellà. Prèviament 
l’alumnat haurà fet entrevistes a diferents dones de condicions divers-
es properes al barri de Montserrat d’Igualada, força segregat, lloc on 
viuen la majoria d’alumnes.
Hora: de 9.30 a 12.30 h.
Lloc: Aules 3 i 4 del Casal del Passeig.
Farem una pausa amb pica-pica i tes. L’activitat és oberta a totes les famílies de 
l’Escola Gabriel Castellà i a la ciutadania en general.
Ho organitza: Escola Gabriel Castellà amb el suport de l’Àrea d’igualtat de gènere 
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i el Servei d’igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada.

▶Dilluns 7 de març
TALLER PER A JOVES: Ep! Parlem de sexe
Dirigit a joves de l’Espai Jove Can Muscons. Taller del Programa de 
coeducació de la Mancomunitat de la conca d’Òdena. Un taller que 
facilita informació al jovent per afavorir la capacitat de decisió pròpia 
en matèria de relacions sexuals, sexe, així com en la cura del seu cos. 
Un espai per parlar obertament i reforçar aspectes per prevenir com-
portaments abusius i de risc en les primeres relacions de parella. 
Hora: 16 h.
Lloc: Espai Jove Can Muscons (Camí del Cementiri, 15. 08788 Vilanova del Camí)
Ho organitzen: Àrees de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

▶Del dilluns 7 de març al dimecres 9 de març
TALLER: PINTURA TÈXTIL AMB MATERIALS NATURALS
En aquest taller aprendràs els conceptes bàsics per tenyir fibres i 
teles amb pigments naturals. Després pots recopilar totes les teves 
fórmules i anotacions en un quadern de tenyit, el millor amic de 
qualsevol artista tèxtil.
Hora: de 18 a 19.30 h.
Edat: de 12 a 30 anys.
Preu: 10 €.
Lloc:  Equipament juvenil Cal Badia.
Ho organitza: Servei de joventut  de l’Ajuntament d’Igualada.

▶Dimarts 8 de març
TEATRE FÒRUM ESCOLTA’M.
OBRA DE  TEATRE INFANTIL:  Hi ha res més avorrit que ser una 
princesa rosa? La Carlota és una  princesa tan rosa, tan rosa com 
totes les princeses del món. Té un vestit rosa, una habitació rosa i 
una “feliç” i envejable vida de rosa però, no obstant això, la Carlota 
s’avorreix moltíssim perquè a ella tot això d’anar petonejant gripaus a 
la recerca d’un príncep blau no li interessa gens ni mica. A ella, el que 
li agradaria seria caçar dracs, muntar en globus o nedar a lloms d’un 
dofí.
Hora:11.15 h.
Lloc: sala gran de Mont-Àgora. 
Destinataris: alumnat de 3r, 4t i 5è de les escoles de primària de Montbui.
Ho organitzen: Departaments d’igualtat i educació de l’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui.

▶Dimarts 8 de març
LECTURA DEL MANIFEST del Dia internacional de les dones
Hora: 12 h.
Lloc: seu CC.OO. del passeig Verdaguer, 50.
Ho organitza: CCOO Anoia.

▶Dimarts 8 de març
LECTURA DEL MANIFEST DEL 8 DE MARÇ, ENTREGA DEL PREMI 
DEL  CONCURS DE CARTELLS DEL 8M  I ACTIVITATS
• 16.15 h Entrega en mà a la regidora d’igualtat, del manifest del 8M, 
redactat per l’associació de dones Asocprocat i seguidament la lectura 
conjunta a la plaça del Mercat.
• A continuació, entrega del Premi del 9è Concurs de cartells del 8M a 
la guanyadora Júlia Guarro Rodríguez.
• De 17 a 18 h: Activitat de ball per a tots els públics organitzada per 
Artístic amb Ermy González directora de The woman in the mirror.
• 18h Marxa de dones per carrers de Vilanova organitzada per 
Asocprocat. Anirem de Vilanova del Camí a Igualada.
Lloc: plaça del Mercat.
Ho organitzen: Asocprocat i Artístic amb la col·laboració de la regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

▶Dimarts 8 de març 
TOTEBAG8M
Vine a estampar la teva bossa de roba i coneix el procés que hi ha 
darrere de cada ToteBag. Gaudeix d’una tarda diferent en un espai 
creatiu.
Hora: de 17:30 a 19 h.
Edat: de 12 a 30 anys.
Preu: gratuït.
Lloc: Equipament juvenil la Kaserna.
Ho organitza: Servei de joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

▶Dimarts 8 de març 
XERRADA: Calladeta no ets més maca
Aquesta xerrada, la presenta una de les col·laboradores del llibre 
Calladeta no ets més maca; una publicació que recull els testimonis de 
deu noies que han patit violència de gènere durant la seva adolescèn-
cia i els primers anys de joventut. La col·laboradora parlarà de la seva 
pròpia experiència i convidarà a participar en un espai de diàleg.
Hora: 18 h.
Edat: de 12 a 30 anys.
Preu: gratuït
Lloc: Equipament juvenil la Kaserna.
Ho organitzen: Servei de joventut de l’Ajuntament d’Igualada.

▶Dimarts 8 de març 
LECTURA DEL MANIFEST  DEL DIA DE LA DONA
Hora: 19 h.
Lloc: plaça de l’Ajuntament.
Destinataris: tota la població.
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

▶Dimarts 8 de març 
LECTURA DEL MANIFEST  DEL DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES
Hora: 19 h
Lloc: sala polivalent de Jorba.
I a continuació,
CLASSE - TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA, per a dones.
Ho organitza: Regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Jorba.

▶Dimarts 8 de març
PROJECTE POBLE SEGUR
Marxa exploratòria des de la perspectiva de gènere.
Hora: 19:30 h.
Lloc: davant del Centre de l’Espelt.
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de l’Ajuntament d’Òdena. 

▶Dimecres 9 de març
TEATREFÒRUM PER A JOVES: Prou! Assetjament en l’etapa 
adolescent
Descripció: Molts casos de violència masclista tenen relació amb 
el consum d’alcohol, drogues o psicofàrmacs i és a les festes quan 
els joves els consumeixen amb més descontrol. La societat segueix 
alimentant la idea que el NO d’una dona, en el fons vol dir SÍ...? Les 
drogues i l’alcohol disminueixen la capacitat de reacció i ens fan més 
vulnerables, però també poden potenciar comportaments i actituds 
reprimides o sexistes... Quins altres factors afavoreixen aquests tipus 
de comportaments? Com podem comunicar-nos amb els adolescents, 
per tal de crear consciència del perill que comporten  aquests fets.? 
Com podem trencar els tabús que els envolten?
Hora: 11.30 h.
Lloc: sala d’actes de l’Institut Pere Vives Vich.
Ho organitzen: Comissió feminista Heura de l’Institut Pere Vives, Àrea d’igualtat 
de gènere de la Mancomunitat i Servei d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada.

▶Dimecres 9 de març
TALLER PER JOVES: Què és la sexualitat? 
Dirigit a joves de l’Espai Jove Can Muscons. Taller del programa de 
coeducació de la Mancomunitat de la conca d’Òdena. La sexualitat té 
un paper fonamental en el desenvolupament d’una vida plena i satis-
factòria, on interactuen molts factors. En aquest taller es pretén trans-
metre la visió bio-psico-social de la sexualitat humana, contemplant 
dimensions com el plaer, les emocions, els sentiments, la socialització 
i, també, les decisions que es poden prendre sobre els riscos associats 
a les pràctiques sexuals.  
Hora: 16 h.
Lloc: Espai Jove Can Muscons (Camí del Cementiri, 15 - 08788 Vilanova del Camí)
Ho organitzen: Àrees de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova del Camí 
amb el suport de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

▶Dimecres 9 de març
XERRADA SOBRE L’EXPOSICIÓ CUIRASSES
A càrrec de l’artista i escultora Teresa Riba Tomàs.
Hora: 19 h.
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca l’Atzavara.
Ho organitza: Biblioteca Atzavara d’Òdena.

▶Dijous 10 de març
TALLER DE CREACIÓ DE MEMES FEMINISTES
Descripció: taller de composició, disseny, i resignificació dels memes per 
tal de combatre l’heterociberpatriarcat des d’una mirada interseccional. 
Hora: 17 h.
Lloc: Cau Jove.
Destinataris: joves d’11 a 25 anys.
Preu: gratuït.
Ho organitzen: regidoria de joventut i d’igualtat de l’Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt.
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▶Dijous 10 de març
TALLER D’ESTAMPACIÓ DE BOSSES DE TELA
Obert a tot el veïnat de Castellolí.
Hora: de 17.30 a 19.30 h.
Lloc: La Cooperativa
Ho organitza: departaments de joventut i d’igualtat de l’Ajuntament de Castellolí.

▶Dijous 10 de març
TEATREFÒRUM PER A JOVES: Aprenent a estimar sense prejudicis, 
micro-masclismes i noves masculinitats
Descripció: Els joves necessiten aprendre a generar els seus criteris i a 
mantenir-los davant de la pressió del grup, per tal de poder-se relacionar 
lliurement des de la igualtat. Desmecanitzar els pensaments i comporta-
ments sexistes en les relacions a l’etapa adolescent. Analitzar el paper que 
desenvolupa la família a l’hora d’educar fills i filles en aquest àmbit.
Hora: 18 h.
Lloc: Equipament juvenil Cal Badia.
Obert a tothom. No cal inscripció prèvia.
Ho organitzen: Grup de joves de La Mostra Jove i Servei d’igualtat de l’Ajuntament 
d’Igualada.

▶Dijous 10 de març 
BIBLIOTERÀPIA: La igualtat de gènere
A càrrec de Laura Garcia, de Booklife. Taller de biblioteràpia i recomana-
cions literàries al voltant de la igualtat entre dones i homes amb motiu de 
la celebració del Dia de la Dona.  Cal inscripció prèvia al 93 805 26 66 i a 
b.st.m.montbui@diba.cat 
Hora: 18 h.
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Sta. Margarida de Montbui.
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora.

▶Divendres 11 de març
JORNADA NATIVITAT YARZA 
Tancarem la 3a edició del premi Nativitat Yarza fent entrega dels guardons 
de la convocatòria i a continuació... PONÈNCIA MARC del 8 de març: 
Amor i sexe lliures de masclismes amb Elena Crespí, psicòloga i sexòloga. 
Descripció: Construïm les nostres relacions sexuals i afectives amb una 
base masclista. Algunes coses són més evidents i d’altres queden més 
camuflades. Per combatre les violències sexuals i construir relacions sanes 
necessitem identificar els masclismes quotidians i conèixer els ingredients 
de les relacions amb consentiment i desig.
Hora: d’11.30 a 13 h.
Lloc: Institut Joan Mercader i seguiment en directe via Youtube des de la resta de 
centres de secundària de la Conca d’Òdena.
Ho organitzen: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Institut Joan Mercader i Comissió Nativitat Yarza.

▶Divendres 11 de març
CLUB DE LECTURA. Tertúlia al voltant d’El carrer de les Camèlies de 
Mercè Rodoreda. Conduït per Maria Enrich.
Hora: 15.30 h.
Lloc: sala polivalent del nucli antic de Sta. Margarida de Montbui.
Cal inscripció prèvia al 93 805 26 66 i a b.st.m.montbui@diba.cat 
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui.

▶Divendres 11 de març
HORA DEL CONTE: Petita&gran
A càrrec de Creixent amb Art. Vida de quatre dones úniques i revolu-
cionàries: Frida Kahlo, Àgatha Christie, Amelia Earhart i Coco Chanel, de 
forma divertida, poètica, amb disfresses, música, art, i on els petits especta-
dors tindran molt a dir-hi.
Destinataris: a partir de 4 anys.
Hora: 18 h.
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Sta. Margarida de Montbui.
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora.

▶Divendres 11 de març
XERRADA - TALLER: Re-coneixem el cicle menstrual
Amb la tallerista Agnès Font Ribas (@artemeia) educadora social i men-
strual. Es faran activitats participatives, de reflexió i autoconeixement al 
voltant de com funciona el cicle menstrual (fases, canvis físics i emocionals, 
què és la menstruació, el moc cervical...). També s’explicaran els canvis que 
viu el cos a l’iniciar el climateri, i  s’aprofundirà en la diferència de climateri 
i menopausa. Es reflexionarà sobre el tabú menstrual i l’estigma que com-
porta deixar de menstruar.
Destinatàries: totes les noies i dones de Castellolí i de totes les edats.
Hora: 18.30 h.
Lloc: La Cooperativa.
Inscripció prèvia al web de l’Ajuntament de Castellolí.
Ho organitza: regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Castellolí.

▶Divendres  11 de març
TAULA  RODONA DE DONES: ÀMBIT EDUCATIU 
Descripció: Trobada de professionals de l’àmbit de l’ensenyament, tot 
compartint un espai d’experiències viscudes.
Hora: 20 h.
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Destinataris: tota la població.
Ho organitza: regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

▶Dissabte 12 i diumenge 13 de març
ESPECTACLE DE DANSA: THE WOMAN IN THE MIRROR 
Espectacle de dansa i veu en directe que ens explica una història original 
a través de la música i la màgia de Michael Jackson. Un equip de dones 
artistes lideren i construeixen entre totes aquesta bonica versió, on la 
influència del rei del pop impulsa la vida d’una ballarina que lluita pels 
seus somnis, tot i enfrontar-se a tota mena de pors i obstacles del tot 
imprevisibles. 
L’obra es durà a terme gràcies a 12 ballarines i 5 cantants, amb l’ajuda d’un 
gran equip escènic i audiovisual que situaran els espectadors/es dins la 
història de la protagonista.
Hora: dissabte 12 de 20.30 a 22.30 h i diumenge 13 de 19 a 21:30 h.
Lloc: Can Papasseit.
Preu: 13 €
Ho organitza: Artístic i hi col·labora la regidoria d’Igualtat de Vilanova del Camí.

▶Dissabte 12 de març 
MONÒLEG D’HUMOR: Pilar Ordóñez és Miss Tupper Sex
Monòleg d’humor de Pilar Ordóñez basat en el llibre homònim, en què 
l’autora, actriu i humorista parla sense embuts de sexe i posa al servei del 
públic tota la corba de la sexualitat femenina.
Preu: 3 € (compra d’entrades a www.reservaentradas.com)

Hora: 19 h.
Lloc: sala gran de Mont-Àgora.
Ho organitzen: Departaments de Cultura i Igualtat de l’Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui.

▶Diumenge 13 de maç
CAMINADA I ESMORZAR A COLLBÀS (Carme)
A l’arribada, esmorzar de forquilla.
Hora: 9 h
Lloc de convocatòria: Can Titó, Vilanova del Camí.
Cal inscripció al telèfon 938050494 o al correu anoia@ccoo.cat 
Ho organitza: CCOO Anoia.

▶Diumenge 13 març
CAMINADA DE LA DONA- LA GUÀRDIA
Caminada popular oberta a tota la població, pel terme municipal de la 
Pobla de Claramunt, per commemorar el Dia internacional de la dona.
Convocatòria: 9 h del matí a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitzen: Regidoria d’esports i d’igualtat de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

▶Diumenge 13 de març 
II FIRA DE LES DONES
Una fira dinàmica amb exposicions, tallers i xerrades on es pretén mostrar 
el potencial de la dona en el seu rol professional, creatiu, cultural, artístic, 
esportiu, etc. Un reconeixement a totes les dones que, amb determinació 
i motivació, tiren endavant i lluiten per un futur igualitari. Es farà la lectura 
del manifest del Dia Internacional de les dones.
Hora: de 10 a 15 h.
Lloc: carrer Lleida, el Pla d’Òdena.
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

▶Diumenge 13 de març 
CURSA-PASSEJADA DEL DIA DE LA DONA.
Prova no competitiva, amb un recorregut de 7 km. Inscripcions fins el 
dijous 10 de març per correu electrònic (montbui.sesports@montbui.
cat), via telèfon mòbil/WhatsApp (659451217) presencialment els dilluns i 
divendres de 9 a 14 h al Servei d’Esports de l’Ajuntament. 
Hora: 10 h.
Lloc: passeig Espanya (barri de Vistalegre). 
Ho organitza: Departament d’Esports de Santa Margarida de Montbui. 

▶Diumenge 13 de març
CANÇONS DE DONES amb ROSA ZARAGOZA
Concert amb un recull de cançons de dones per reforçar l’autoestima i la 
saludable connexió amb la nostra naturalesa salvatge. Lletres i missatges 
que ens ajuden en processos vitals com l’embaràs, el part i el postpart.
Hora: 18.30 h.
Lloc: església de Sant Genís
Ho organitza: regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Jorba

▶Diumenge 13 de març
NEUS SANZ presenta: un pedacito de mi.
En el monòleg Un pedacito de mi, l’actriu Neus Sanz, que va pertànyer a la 
companyia La Cubana durant 17 anys, i ha intervingut en diverses populars 
sèries de televisió, fa un striptease de la seva vida personal en clau d’humor 
en la qual explora la seva ja coneguda vis còmica. 
Preu: 3 € (compra d’entrades a www.reservaentradas.com).
Hora: 19.00 h
Lloc: sala gran de Mont-Àgora.
Ho organitza: Departament de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui.

▶Diumenge 13 de març
FESTA DEL DIA DE LA DONA SOCIALISTA
Parades d’associacions i entitats, actuacions, entrega d’una placa a una 
dona del municipi i vermut. Oberta a tothom. 
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Mercat de Vilanova del Camí.
Ho organitza: Associació de dones Asocprocat. 

▶Dimecres 16 de març
TALLER PER A DONES: Masclismes quotidians
A càrrec del Servei d’informació i atenció a les dones de la Mancomunitat 
(SIAD). Taller pràctic a través de reflexions col·lectives que posin al centre 
del debat les diferents formes que pot adoptar el masclisme en el dia a 
dia de les dones, la manera en què el masclisme es troba naturalitzat i els 
impactes que pot tenir en la salut mental i emocional de les dones. Anal-
itzarem conjuntament els masclismes quotidians. 
Hora: 17 h.
Lloc: Can Papasseit, Vilanova del Camí.
Ho organitzen: Associació de dones Asocprocat i SIAD de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

▶Dijous 17 de març
COMISSIÓ PARTICIPATIVA PER A DONES: Com vols que sigui el proper 
Pla d’igualtat de gènere del teu municipi?
Estem elaborant el 3r Pla d’igualtat de gènere de la Mancomunitat. Vols 
venir i dir-hi la teva? Tens propostes? Quines accions voldries que es fessin 
en matèria d’igualtat de gènere? I de prevenció de violències? Vine, partic-
ipa-hi i digues la teva. 
Hora: 18.30 h
Lloc: Espai Cívic Centre, c/ Trinitat, 12. (Sala Jordi Sellarès).
Per temes organitzatius necessitem que t’hi inscriguis enviant un correu a igualtat@
micod.cat 
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

▶Dissabte 19 de març
Club Va de poesia - Maria Mercè Marçal
Club de lectura en el qual es troba un grup de persones per comentar obres 
de poesia. Aquesta sessió està dedicada a l’obra de Maria Mercè Marçal. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca per recollir el llibre uns dies abans.
Moderador: Ivan Closa. 
Hora: 11 h.
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada.
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada - Biblioteca Central.

▶Dissabte 19 de març
TRENQUEM ESTEREOTIPS AMB MISS RAISA
Miss Raisa és una jove rapera que planta cara a la discriminació i als prejudi-
cis pel fet de ser dona, migrada i musulmana. Vine a conèixer-la en aquesta 
xerrada dinamitzada, en la qual podràs fer-li arribar les teves preguntes.
Hora: 18 h.
Lloc: Centre cultural Mont-Àgora.

Ho organitzen: Departament de joventut i d’igualtat de l’Ajuntament de Sta. Margarida 
de Montbui.

▶Dissabte 19 de març
PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT DE DONES ASOCPROCAT de Vilanova del 
Camí
Hi haurà pica-pica al finalitzar.
Lloc: Can Papasseit.
Hora: de 18 a 20 h.     
Ho organitza: Asocprocat amb el suport de la regidoria d’Igualtat de Vilanova del Camí.

▶Diumenge 20 de març
ACTE PSC: Por nosotras! per nosaltres!
Vine a passar un matí ple d’activitats a Montmercat.... Música en directe, 
zumba, animació infantil, xocolatada i paradetes d’artesania. Vine, passeja, 
balla i gaudeix d´una matinal al nostre municipi.
Lloc: Montmercat, Sta. Margarida de Montbui.
Hora: de 10 a 14 h.
Ho organitza: Asocprocat i PSC Montbui.

▶Dimarts 22 de març
TALLER PER A JOVES: Diversitat sexual. I a tu, qui t’agrada?
Taller del programa de coeducació de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena. La diversitat sexual i de gènere és molt àmplia, però sovint pot 
passar desapercebuda perquè no té la mateixa visibilitat, acceptació i 
reconeixement que la realitat que mostra el sistema sexe-gènere. Aquest 
taller pretén potenciar el respecte i la comprensió d’aquesta diversitat, 
proporcionant informació i reflexionant sobre la llibertat d’expressió sexual.
Hora: 17.30 h.
Lloc: Equipament juvenil Cal Badia.
Ho organitza: SIS joves i Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

▶Dimarts 22 de març
TALLER DINÀMIC PER A DONES. Recuperació de la memòria històrica 
de les dones. Un viatge en clau feminista per la història. 
A través d’un “viatge per la història”, distribuït en quatre moments històrics, 
les participants aniran descobrint i/o recordant el paper i rols que han 
tingut les dones, als diferents àmbits, al llarg del temps responent-nos 
a preguntes com ara: Quin rol assignat tenien les dones? Quins drets i 
reivindicacions existien? Quins espais ocupaven? I les dones que vosaltres 
coneixeu properes (àvies, mares, etc) com vivien aquest moment històric 
i com ho feien? O vosaltres mateixes participants com ho heu viscut i ho 
esteu vivint?... Tot fent una reflexió extensa sobre com han canviat els 
temps i en l’actualitat tot allò que encara queda per assolir, a través d’un 
taller intergeneracional.
Hora: de 18 a 20 h.
Lloc: Edifici centre de dia de Jorba. (c/ de la libertat, 1).
Ho organitza: regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Jorba amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

▶Dimarts 22 de març
INICI DEL CURS D’AUTODEFENSA FEMINISTA: Fem tribu!
12 sessions per a treballar l’apoderament feminista de les dones. Psico-
teràpia feminista, apoderament psicològic, prevenció ciberviolències, 
autodefensa sexual i afectiva, apoderament en l’espai públic i polític, 
autodefensa assetjament laboral... Tots els dimarts de març a juny.
Hora: de 19 a 21 h.
Lloc: Centre Cívic Nord.
Inscripcions: data límit 17 de març a igualtat@micod.cat 
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena.

▶Divendres 25 de març
MARXA EXPLORATÒRIA 
pel municipi de Sta. Margarida de Montbui, amb el Col·lectiu Punt 6
Farem una marxa exploratòria per Montbui, on podrem identificar 
aspectes urbans relacionats amb la nostra percepció de seguretat a l’espai 
públic des d’una perspectiva de gènere. 
Hora: de 19.30 a 21 h.
Lloc: trobada a la plaça de l’Ajuntament.
Ho organitza: Departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. 
Hi col·labora: Col·lectiu Punt 6.

▶Divendres 25 de març
MARXA EXPLORATÒRIA 
pel municipi de Vilanova del Camí, amb Asocprocat. Analitzarem els punts 
foscos i espais insegurs. Farem una marxa amb personal de la Policia Local i 
càrrecs electes de l’Ajuntament. Prèviament farem enquestes i elaborarem 
un informe sobre urbanisme i gènere. 
Hora: 20 h.
Convocatòria: Ajuntament de Vilanova del Camí.
Ho organitza: Associació de dones Asocprocat.

▶Dissabte 26 de març
LLIURAMENT DE PREMIS del concurs de fotografia COM ENS VEIEM 
LES DONES? de Dones amb empenta.
Tema: NOSALTRES, FINS EL MISMÍSSIM! Exposició de les fotografies fins el 
20 d’abril. 
Hora: 13 h.
Lloc: vestíbul del Centre Cultural Mont-Àgora.
Ho organitza: Dones amb empenta amb el suport de l’Ajuntament de Sta. Margarida 
de Montbui. 

▶Diumenge 27 de març
PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA: Hijas de Cynisca
Hijas de Cynisca és una pel·lícula documental sobre les desigualtats de 
gènere en els esports, un reflex de la societat en la qual vivim. El film dona 
veu a dones que són referents, que han aconseguit grans fites en la seva 
carrera i ens n’expliquen la seva història. 
Hora: 18 h.
Lloc: Can Papasseit.
Ho organitza: Regidoria d’esports i d’Igualtat de l’Ajuntament Vilanova del Camí.

▶Diumenge 27 de març
TEATRE: La dona del tercer segona
A l’escala hi ha una reunió. La dona del tercer segona no sol assistir a 
aquestes reunions, però avui creu que hi ha de ser i per això ha hagut de 
plegar abans del súper on treballa. Ha de demanar  un favor incòmode 
als veïns i veïnes, un favor relacionat amb l’estigma que arrosseguen les 
persones amb alguna malaltia mental. Teatre Nu. 
Hora: 18.30 h.
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.
Preu: 5 €. De 0 a 18 anys entrada gratuïta.
Ho organitza: regidoria de cultura de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.


