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Ho organitza i coordina

www.micod.cat

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

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt

Un any més us presentem l’agenda d’actes de commemoració del Dia Internacional 
de les dones a la Conca d’Òdena. Una agenda d’activitats molt diverses organitzades 
des de diferents entitats del territori i també des dels ajuntaments dels municipis de 
la Conca d’Òdena.

En aquesta agenda podreu trobar activitats de sensibilització per a infants, dones i 
la ciutadania en general, amb l’objectiu de posar de manifest les discriminacions 
de gènere encara molt persistents en la nostra societat. El treball domèstic i de cura 
segueix recaient principalment a les dones i és un element clau a l’hora de treballar 
per la igualtat entre homes i dones. De les conclusions que es van extreure en la 
diagnosi del Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat, cal destacar l’escassa 
corresponsabilitat masculina en l’assumpció de tasques de cura i domèstiques, fet 
que obliga les dones a carregar amb una doble jornada. Per aquest i d’altres motius, 
els col·lectius feministes han organitzat una vaga feminista pel 8 de març a la qual 
la Mancomunitat dona suport. Una vaga que tal i com diu el Consell Nacional de 
Dones de Catalunya (CNDC) “va més enllà del que s’identifi ca com aturada laboral 
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”, per 
això hi donem suport i us animem a participar a les aturades previstes, en franges 
de dues hores, matí i tarda que han convocat els sindicats. 

Amb l’objectiu de treballar aquestes qüestions i moltes d’altres, us convidem 
a participar en les activitats proposades, que precisament tenen l’objectiu de 
sensibilitzar la població sobre les múltiples desigualtats de gènere i també de 
crear espais per a les dones promovent la xarxa, la sororitat, els espais d’autocura, 
de relacions interpersonals, l’oci, el coneixement de l’expertesa femenina i els 
feminismes, els hàbits de vida saludables, la prevenció de violències  masclistes, 
entre d’altres.

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

Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena

 facebook.com/mancomunitatconcaodena

 @micod_cat
900 900 120 Contra la violència

masclista Atenció 24 h

Gratuït i confi dencial, 365 dies / 24 hores

 facebook.com/mancomunitatconcaodena

 @micod_cat

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 confi dencial 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 15:30 a 17:30 h,   
   de dilluns a divendres

 • Per correu electrònic: 
   siad@micod.cat o també ead.siad@dae.cat 

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

www.micod.cat

DE MARÇ8DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 2018

Serveis especialitzats
 d’atenció a les dones (gratuïts)



EXPOSICIÓ: Imatges per a la igualtat
Descripció: Recull de les obres presentades al V 
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.
Dies: Del 5 al 15 de març
Horari de visita: de dilluns a divendres tarda de 16 a 
20 h, dijous i dissabtes matí de 10 a 13 h 
Lloc: Vestíbul de Can Papasseit
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena 
i Ajuntament de Vilanova del Camí

EXPOSICIÓ: Caterina Albert / Víctor Català
Descripció: Un recorregut per l’itinerari vital, 
intel·lectual i literari d’aquesta escriptora del 
modernisme, que fou poeta, narradora, novel·lista i 
autora teatral, que va haver d’adoptar un pseudònim 
masculí.
Dies: Del 15 de febrer al 16 de març
Horari: Matins de dt a ds de 10 a 13 h, tardes de dl. a 
dv. de 16 a 20.30 h
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Central 
Ho organitzen: Institut Català de les Dones i 
Ajuntament d’Igualada - Biblioteca Central.

EXPOSICIÓ: Feminismes de Feminal
Descripció: L’any 1907 es va publicar el primer 
número de ‘Feminal’, la primera revista de caràcter 
feminista a Catalunya, que amb la difusió de l’ideari 
del feminisme va tenir gran influència en la renovació 
de l’imaginari de les dones del seu temps. Es trencava 
així, per primera vegada, la consideració de les dones 
com un sector al qual alliçonar, prevenir, influir o 
sobre el qual deixar caure un reguitzell de consells.
Dies: Del 5 de març al 3 d’abril
Horari: Obert totes les tardes de 16.30 a 20.30 h. 
Dijous i dissabte també de 10.30 a 12.30 h.
Lloc: Espai d’exposicions Mont-Àgora de Sta. 
Margarida de Montbui.
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui i Institut 
Català de les Dones.

Dijous 1 de març
XERRADA-COL·LOQUI: Un món color de 
rosa a càrrec de Myrna González psicòloga del 
SIAD.
Espai informatiu per crear consciència sobre la 
desigualtat de gènere i reflexionar sobre el nostre 
paper com a dones i la importància de provocar un 
canvi. En aquest espai es dona a conèixer el servei a 
la comunitat i en especial al teixit associatiu femení, 
explicant com i per què sorgeix un servei específic 
adreçat a dones.
Hora: 2/4 de 4 de la tarda
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sta. Margarida 
de Montbui
Ho organitza: Servei SIAD de la Mancomunitat de la 
Conca d’Òdena i Artesanas de Corazon

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

Dissabte, 3 de març
HORA DEL CONTE: Conte ve... conte va! a 
càrrec de Gates Gatunes.
Descripció: Compte amb els contes que van i 
venen.... És una espiral formosa plena d’històries 
que ens parlen de dones valentes i homes dolços, 
de persones plenes d’amor per la vida i pels que els 
envolten. Persones com tu que amb petits actes van 
regirar el seu món. Corre para les orelles.... no deixis 
escapolir-ne cap! A partir de 3 anys
Hora: 12 del migdia
Lloc: Biblioteca Mont-Àgora, Sta. Margarida de 
Montbui
Ho organitza: Biblioteca Mont-Àgora

Del 5 al 12 de març
HORA DEL CONTE: Contes per a la igualtat 
de gènere, a càrrec de Sara Genovart
Descripció: Recull de contes d’altres autors/es on es 
fan presents els valors per a la igualtat, el respecte i la 
diversitat social.
Dia: dilluns 5 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de la Pobla de Claramunt

Dia: dimarts 6 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central Igualada

Dia: dimecres 7 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca de Vilanova del Camí

Dia: dijous 12 de març
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Ludoespai d’Òdena
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
Biblioteca La Pobla, Biblioteca Central Igualada, 
Biblioteca Vilanova del Camí, Ludoespai Òdena

Dimarts 6 de març
TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES a 
càrrec del CE Budokan. Tutorial i exhibició.
Hora: de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Plaça del mercat
Gratuït i obert a tothom.
Ho organitzen: CE Budokan i Ajuntament de 
Vilanova del Camí

Dimecres 7 de març
XERRADA: Testimonis de veïnes odenenques. 
“Experiències viscudes. Col·loqui d’històries 
de dones que han migrat a terres catalanes”.
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Centre Cívic del Pla d’Òdena
Ho organitza: Centre Cívic del Pla d’Òdena

XERRADA: Història de les dones feministes
ACTIVITAT: Fem visibles les dones
Descripció: Durant el mes de febrer i fins al 5 de 
març pots entregar als Espais joves d’Òdena una obra 
(dibuix, pintura, poema, fotografia, escrit) d’una dona 
que admiris (famosa o no), s’exposaran i el dia 8 de 
març s’escollirà la més atraient.
Hora: 6 de la tarda
Lloc: Espai Jove (av. Manresa 103, espai recreatiu i 
cultural) i Espai Jove (c/Unió 2, Centre Cívic El Pla)
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena - Àrea de Joventut
 
CLUB DEL CÒMIC: El azul es un color cálido, 
de Julie Maroh
Modera: Daniel Rio
Tertúlia adreçada a persones adultes que han llegit la 
mateixa novel·la gràfica. Activitat de continuïtat. Cal 
inscripció prèvia. Preu d’inscripció anual: 6 €
En aquesta ocasió, amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, el club llegeix l’obra d’una dibuixant de 
còmics.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada - Biblioteca 
Central.

Dijous 8 de març
FEM UN MURAL AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Cau Jove
Ho organitza: Cau Jove de La Pobla de Claramunt

REPARTIMENT DE LLAÇOS LILES a diferents 
espais municipals, per part del Cau Jove
Ho organitza: Cau jove de la Pobla de Claramunt

ACTE CENTRAL DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març i entrega de premi del V Concurs de 
portades per la igualtat de gènere.
I a continuació...
RECITAL: Poetesses del segle XX, a càrrec 
de Margarida Bernús, veu, i Cecili Ruedas, 
guitarra.
Un còctel de poesia amb acompanyament de guitarra 
i unes gotes de cançons d’amor. Amb poemes de 
Montserrat Abelló, Caterina Albert, M. Antònia Salvà, 
Clementina Arderiu, Joana Raspall, Lola Casas, Quima 
Jaume, M. Mercè Marçal, Anna Almazan, Sílvia Bel, 
Imma Fuster... Amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones i del Dia Mundial de la Poesia.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Biblioteca 
Central i Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Divendres 9 de març
TAULA RODONA: Dones amb tots els drets. 
Conversem amb  Carme Forcadell.
Comptarem amb la presència de l’expresidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, que tindrà un diàleg amb 
la secretària quarta de la mesa del Parlament, Alba 
Vergés, amb la regidora per ERC Igualada, Carolina 
Telechea i amb la tècnica d’igualtat d’ERC, Mònica 
Morros.
Parlarem de com la perspectiva de gènere influeix en 
la política i com ajuda a transformar-la.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Viver del Rec, Igualada
Ho organitza: Secretaria de la Dona, ERC Igualada.

MONÒLEG I DEBAT:  Fina Rius (Ass.Q-Ars 
teatre) presenta Ismene. -germana d’Antígona-, és 
un personatge de la tragèdia grega a qui l’autora 
canadenca Carol Frechétte dona veu a partir d’una 
“conferència” on justificarà els seus actes davant d’un 
grup de savis. Monòleg teatralitzat que dona peu a 
temes com: la dona a l’esfera pública, l’apoderament, 
la desobediència, la sororitat, les heroïnes i les 
víctimes... A posteriori es generarà un debat amb les 
persones participants.
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament d’Òdena 
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena i Fòrum de 
dones d’Òdena.

XERRADA a càrrec de Marina Torres, biòloga i 
comunicadora científica.
Hora: 8 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
A continuació...
SOPAR DE DONES POBLATANES 
Hora: 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Preu: 12 €
Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament de La Pobla de 
Claramunt fins dimecres 7 de març.
Ho organitza: Ajuntament de La Pobla de Claramunt

Dissabte 10 de març
CINEMA: JUNO.  Jason Reitman (2007. 96 min.)
Juno MacGuff és una adolescent confrontada a 
un embaràs imprevist. Amb 16 anys, es troba 
embarassada del seu company de classe Paulie 
Bleeker. Amb l’ajuda de la seva millor amiga Leah, 
Juno marxa a la recerca de pares ideals per criar el 
futur nen.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: La Kaserna. Igualada.
Ho organitza: Projecte Korresponsals de la Kaserna

ACTIVITAT: La dona treballadora i l’Ho-
oponopono. L’Autoidentitat.
Descripció: Com trobar en el nostre dia a dia de 
dones treballadores la pau, l’harmonia i llibertat des 
del nostre interior. A càrrec de Josep Mª Torra (Reiki 
master, Ho-oponopono, radièstesia, reflexologia podal, 
pranic Healing, Tapping, proteccions energètiques i 
massatge metamòrfic).
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament d’Òdena
Ho organitza: Fòrum Dones d’Òdena.
Hi col·labora: Ajuntament d’Òdena

Diumenge 11 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 938050494.
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix 
Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

CURSA DE LA DONA A MANRESA
Des de la Conca d’Òdena organitzem un grup de 
dones per participar a la cursa. Inscripció al grup: 93 
8035201 Yveth Camús.
Hora de la cursa: 10 del matí
Lloc: Plaça de les Oques
Inscripció a la cursa (12€ i a partir de l’1/03 14€) 
Ho organitza: Gimnàs MontÀqua

Trobada de Tennis dobles femení amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones.
Descripció: Partits de dobles femenins d’àmbit 
comarcal. Inscripció gratuïta fins al 2 de març al Club 
de Tennis Montbui de Can Passanals. Tel. 938337191
Hora: de 10 del matí a 1 del migdia
Lloc: Pistes de Tennis de Can Passanals. Santa 
Margarida de Montbui.
Ho organitzen: Club Tennis Montbui i Top Tennis.

VISITA EXPOSICIÓ del FINEART: En clau de 
gènere negre i femení
Descripció: Visita comentada per les autores i la 
comissària Carme Centrich. Xerrada a l’entorn dels 
llibres de novel·la negra que han inspirat les fotògrafes 
d’aquesta exposició. 
Hora: 12 del migdia
Lloc: Casal Popular el Foment.
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Agrupació 
Fotogràfica d’Igualada.

Dijous 15 de març
XERRADA: Referents femenins transgressors 
silenciats pel patriarcat als contes de fades: 
personatges i autores, a càrrec de Paula Colobrans 
Delgado, música i escriptora.
La reescriptura feminista com a eina terapèutica 
pot nodrir-se del coneixement de les fonts literàries 
d’escriptores i personatges femenins silenciats pel 
patriarcat. Referents i estratègies que reivindiquen 
la igualtat. Exemples des de la literatura oral fins a 
l’actualitat.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central
Ho organitzen: APPA (Associació de Psicòlogues 
i Psicòlegs de l’Anoia) i Ajuntament d’Igualada – 
Biblioteca Central.

Divendres 16 de març
TAULA RODONA: La taxa rosa, amb Ibana 
Tomàs tècnica de Consum de l’OMIC de l’Ajuntament 
d’Igualada i Marta Roldan que ha investigat la taxa 
rosa i la seva incidència al municipi d’Igualada en 
el seu Treball de recerca de Batxillerat. Conduirà la 
taula Mireia Rubio periodista i cap d’informatius de 
Ràdio Nova.
Saps què és la Taxa Rosa? Pots identificar-la? Per què 
paguem més per un producte de color rosa que per un 
producte de color verd? La Taxa rosa és com es coneix 
popularment la diferència de preu que té en el mercat 
un producte “etiquetat” per al públic femení respecte 
a un d’igual però que no porta aquesta etiqueta.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Casal Popular el Foment
Ho organitzen: OMIC de l’Ajuntament d’Igualada i 
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Hi col·labora: Casal Popular el Foment

Dissabte 17 de març
TEATREFÒRUM: El sopar de les princeses. 
Espectacle sobre la microviolència en els missatges 
publicitaris. A càrrec de la Companyia La porta de fusta.
Es tracta d’una obra que analitza la relació entre la 
publicitat i els models de gènere. Basant-nos en la 
premissa que els anuncis ens bombardegen amb 
missatges que condicionen la nostra forma d’entendre 
les relacions humanes, confrontarem aquests 
condicionaments amb les conseqüències que poden 
tenir en la vida quotidiana. Conseqüències com la 
sexualització de la figura de la dona, l’augment de 
trastorns de l’alimentació o la perpetuació dels rols de 
gènere que ens marquen.
L’activitat és per als grups PIONERS del A.E. Jaume 
Caresmar i M. Antònia Salvà i A.E.Torxa.
Hora: 4 de la tarda
Lloc: Les Cotxeres dels Moixiganguers (Pl. Catalunya, 1)
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena, 
A.E. Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà i A.E. Torxa.
Hi col·labora: Moixiganguers d’Igualada

DE PELL SENSIBLE amb Montserrat Abelló. 
Presentació del llibre: Resplendor de Foc, de Jaume 
Mesquida Sansó, a càrrec de Laura Borràs, comissària 
de l’Any Abelló, exdirectora de la Institució de les Lletres 
Catalanes i diputada al Parlament de Catalunya.
ESPERO MERAVELLES en la commemoració del 
centenari del naixement de la poetessa Montserrat 
Abelló, amb la cantant Mirna Vilasís, que va conèixer la 
dimensió més profunda i humana de Montserrat Abelló, 
amb vincles com l’amistat que les va unir durant molts 
anys, amb Xavi Múrcia a la guitarra. 
Hora: 8 del vespre
Lloc: Adoberia de Cal Granotes
Entrades Punt de Difusió Cultural i Turística. C/ Garcia
Fossas, 2 (plaça de la Creu) anticipada 5 € / a taquilla 7 €
Ho organitza: Cultura Igualada

Dimarts 20 de març
PROCÉS PARTICIPATIU: Salut i dones. 5a sessió 
del projecte, en aquesta ocasió dedicat a Salut de les 
persones cuidadores
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Inscripcions: a promociosalut@aj-igualada.net 
Ho organitza: Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament 
d’Igualada

Dimecres 21 de març
1r. Treball en xarxa UEA Inquieta per a 
dones empresàries, directives, professionals i 
emprenedores
Descripció: L’objectiu del treball en xarxa serà 
crear una xarxa útil de contactes entre empresàries, 
directives i professionals de tot Catalunya que ens 
permetrà identificar noves oportunitats de negoci i/o 
de col·laboració.
Hora: de 2/4 de 9 del matí a 5 de la tarda (Cal 
inscripció prèvia a www.uea.cat)
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Ho organitza: Unió Empresarial de l’Anoia / UEA 
Inquieta

CINEFÒRUM: La estrella
(2013) Alberto Aranda – 95min.
Temes que tracta: Conciliació familiar i precarietat 
laboral / Violència masclista (física i psicològica) / Rols 
domèstics masculins i femenins a la llar / Diferències 
socials / Solidaritat femenina / La vida de barri
Hora: 5 de la tarda
Lloc: Casal Cívic Montserrat 
Ho organitzen: Grup de dones de les tardes dels 
dimecres, Cineclub i Mancomunitat de la Conca 
d’Òdena
Hi col·labora: Casal Cívic Montserrat

Dijous 22 de març
COMISSIÓ PARTICIPATIVA per elaborar 
el Protocol davant l’assetjament sexual en 
espais públics d’oci.
Descripció: La Comissió Participativa serà el 
principal grup de treball que prendrà les decisions més 
importants sobre el pla i el protocol. Aquest grup pot 
estar format per les persones que vulguin participar-
hi, posant èmfasi en aquells col·lectius que tenen 
especial interès i que porten temps treballant des 
d’una perspectiva de gènere.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala Polivalent de l’Espai Cívic Centre
Cal inscripció prèvia a igualtat@micod.cat 
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dissabte 24 de març
Entrega de premi i exposició del 16è 
Concurs de fotografia: Com ens veiem les 
dones? Nosaltres i el desig 
Desig és l’ànsia de satisfer una necessitat o una petició 
interior per a aconseguir alguna cosa. Busquem 
el plural. Poden ser físics o més de pensament i 
emocionals, materials o immaterials, personals o 
col·lectius... Hi ha desitjos més propis de nosaltres, 
les dones? Quins són els teus desitjos? Et convidem 
a reflexionar-hi en primera persona i amb perspectiva 
de gènere, i a compartir-ho a través de la fotografia. 
Termini participació 17 de març. 1r premi: 100 €, 
2n premi: 75 €, premi del públic: 50 €
Hora: 2/4 de 8 de la tarda 
Lloc: Vestíbul del Centre Mont-Àgora de Santa 
Margarida de Montbui.
Informació del concurs i bases per participar: 
93 804 54 82 i a donesambempenta@dae.cat 
Ho organitza: Dones amb empenta
Hi col·labora: Ajuntament de Sta. Margarida de 
Montbui.

Divendres 6 d’abril
MONÒLEG I DEBAT:  Fina Rius
(Ass.Q-Ars teatre) presenta Ismene. -germana 
d’Antígona-, és un personatge de la tragèdia grega a 
qui l’autora canadenca Carol Frechétte dona veu a 
partir d’una “conferència” on justificarà els seus actes 
davant d’un grup de savis. Monòleg teatralitzat que 
dona peu a temes com: la dona a l’esfera pública, 
l’apoderament, la desobediència, la sororitat, les 
heroïnes i les víctimes... A posteriori es genera un 
debat amb les persones participants.
Hora: 2/4 de 7 de la tarda
Lloc: Casal de la gent gran de Vilanova del Camí (al 
costat de la pl. del Mercat)
Gratuït i obert a tothom.
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

Dimarts 10 d’abril
TALLER D’APODERAMENT FEMENÍ I SALUT. 
A càrrec de la Fundació Aroa. 
Taller de metodologia vivencial i participativa que té 
l’objectiu de facilitar l’apoderament de les dones a 
través del treball de les pròpies necessitats i el treball 
compartit. El contingut de la sessió es basa en la 
naturalesa biopsicoemocional i cíclica de les dones, en 
la influència del patriarcat en els rols de gènere i els 
cicles vitals femenins i en els hàbits de salut i autocura 
amb perspectiva de gènere.
Hora: de 7 de la tarda a 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a 
igualtat@micod.cat Places limitades.
Ho organitza: Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Programa d’actes


