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Hi col·laboren
VII Concurs de cartells del 8 de març de la MICOD. Autora: Olga Solà Montrabeta www.micod.cat

Organitzen
Amb el suport de
Ho organitza i coordina

8

DE MARÇ

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 2020

Exposicions

Concursos

EXPOSICIÓ: Viatge a l’Índia amb ulls de dona,
a càrrec de Neus Aguilera

IV Concurs FEM VISIBLES LES DONES de
l’Espai Jove d’Òdena.

Inauguració exposició: diumenge 23 de març a les 13h

Les dones de tot el món hem estat convidades a mobilitzar-nos i seguir la vaga
feminista, que any rere any està omplint carrers i places, per fer sentir les nostres
reivindicacions; com la dignificació de totes les nostres feines, l’apropiació dels
nostres cossos i la demanda d’igualtat salarial. Venim d’una llarga història de
dones que ens precedeix sense la que avui no seriem aquí, tal i com convida a
reflexionar la portada de l’Agenda d’enguany, guanyadora del concurs de cartells
pel 8 de març. Cal que recordem les dones valentes que van obrir camí, com
la primera alcaldessa de Catalunya que va fer de mestra a diferents pobles de
l’Anoia, a la que commemorem amb la I edició del Premi Natividad Yarza. Tot i el
camí recorregut, les nostres vides segueixen marcades per les desigualtats, les
violències masclistes, la precarietat, les exclusions socials i laborals, el racisme i la
LGTBIfòbia i per la manca de responsabilitat de la societat patriarcal i de l’estat en
els treballs de cures. Cal seguir treballant per crear consciencia i teixir sororitat,
i per això us convidem a participar dels actes, xerrades, tallers, exposicions i
cinefòrums de la programació d’aquesta agenda, per commemorar un mes de
març feminista.

Dies: del 23 de febrer ak 8 de març
Horari: dimarts a dissabte de 17.30 a 19.30 h
Lloc: sala d’exposicions de la Plaça de l’Ajuntament, la
Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

EXPOSICIÓ: Imatges per al Dia internacional
de les dones.

Descripció: recull de les obres presentades al VII
Concurs de cartells pel 8 de març. La guanyadora és la
portada de l’agenda d’actes de la MICOD del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones.
Dies: del 4 al 12 de març
Horari de visita: de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
Lloc: Espai Cívic Centre, Igualada
Dies: del 12 al 20 de març
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de
Montbui
Ho organitzen: Mancomunitat de la Conca d’Òdena,
Espai Cívic Centre i Mont-Àgora.

EXPOSICIÓ: De l’ombra a la llum.

Ens trobem als carrers i a les places!

Exposició de fotografia de 5 dones que han patit violència
masclista i van formar part del taller d’ombra i llum.

Carlota Carner Carrer, Laura Pavón Pérez, Coral Vázquez Hontoria, Alba Gallardo
Sola, Berta Pons Molina, Carla Peña Pelegrí, Sílvia Escura Sabaté

Dies: Del 5 de març al 6 d’abril a Mont-Àgora
Lloc: sala d’exposicions Mont-Àgora, Sta. Margarida de
Montbui
Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

facebook.com/mancomunitatconcaodena

Serveis especialitzats
d’atenció a les dones
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

@micod_cat

@mancomunitat_conca_odena

Tens entre 10 i 18 anys? Escull una dona que t’inspiri i que
sigui la teva ídola. Porta un dibuix, una foto, una poesia o
un escrit i digues per què vols fer visible aquesta dona.
Pots portar-ho del 19 de febrer al 6 de març als Espais Joves
d’Òdena (El Pla i Nucli). El 8 de març es lliuraran els premis i
s’exposaran els treballs al centre recreatiu i cultural.

II Premi Natividad Yarza de recerca en gènere

L’Àrea d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat de
la Conca d’Òdena convoca el Premi Natividad Yarza
per als treballs de recerca de Batxillerat dels centres
educatius de la Conca d’Òdena. L’objectiu del premi
és promoure treballs de recerca que tinguin relació
amb l’equitat de gènere, els feminismes, les violències
masclistes i en definitiva tot allò relacionat amb la
promoció de la igualtat i la perspectiva de gènere. El
premi és de 1.000 €.
Consulta’n les bases a www.micod.cat
Per a més informació: igualtat@micod.cat

18è CONCURS DE FOTOGRAFIA: COM ENS
VEIEM LES DONES? TEMA: “NOSALTRES I EL
PLANETA” de Dones amb Empenta.

TERMINI. Fins diumenge 22 de març a les 12:00h, inclòs.
LLIURAMENT PREMIS Dissabte 28 de març, a les 19.30
h, al centre Mont-Àgora, amb l’exposició de les obres
participants.
Consulta’n les bases a: web www.dae.cat / Instagram
@donesambempenta i Twitter @DonesAmbEmpenta,
#ConcursDAE2020 / Facebook www.facebook.com/
donesambempenta
PREMIS: 3 categories: Primer premi: 100 € Segon: 75 €
Premi del públic: 50 €

www.micod.cat

SIAD MICOD
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena, a través del Servei
d’Informació i Atenció a les Dones, 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.
Contacta-hi
Per telèfon: 636 365 631
Per correu electrònic: siad@micod.cat

Programa d’actes
De dilluns 2 de març a divendres 6
• Activitat: Taller de pancartes reivindicatives per a la
manifestació i elaboració de llaços liles
Hora: de 17.00 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove d’Òdena del Nucli i Espai Jove Centre
Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

• Activitat: Taller de manualitats adreçat a les dones de
l’Associació de Pensionistes i Jubilats
Hora: Durant tota la setmana
Lloc: Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí
Ho organitzen: Regidoria de la Gent Gran i Associació de
Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí

Dilluns 2 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, amb
Mònica Torra
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal de la Pobla de Claramunt
Destinataris: infants de 3 a 12 anys
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt i àrea
d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

• Activitat: Encesa de llums liles a la façana de l’Ajuntament
Hora: 20.00 h
Lloc: Ajuntament d’Òdena

Dimarts, dimecres i dijous 3, 4 i 5 de març
• Activitat: Elaboració de llaços liles i expressió artística,
plafons del dia de la Dona i txapes
Hora: a partir de les 17.00 h
Lloc: Cau Jove, la Pobla de Claramunt
Destinataris: joves de 11 a 25 anys
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dimarts 3 de març
• Activitat: Contes per la Igualtat a càrrec d’Anna Garcia
Hora: 17.45 h
Lloc: Espai de Joc, Centre Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller “Sexisme a les cançons” a càrrec de
Dones amb Empenta
Hora: 16:00 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons, Camí del Cementiri, 15, de
Vilanova del Camí
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena
De dimecres 4 al 25 de març

• Activitat: Taller “Diem prou a la violència de gènere”
on buscarem eines individuals i col.lectives per prevenir
i afrontar la violència masclista. A càrrec de Montserrat
Fernández. Adreçat a dones a partir de 16 anys, si venen
soles, a partir de 12 acompanyades d’una familiar adulta.
Hora: De 19.15 a 20.45 h
Dies: Dimecres
Lloc: Casal Cívic Montserrat, Igualada
Ho organitzen: Dones de les tardes del Dimecres i Casal Cívic
Montserrat

Dimecres 4 de març
• Activitat: Club del còmic “Lo que más me gusta son los
monstruos”, d’Emil Ferris
Modera: Daniel Rio, el club del còmic comenta l’òpera
prima d’aquesta autora. Tertúlia adreçada a persones
adultes que han llegit la mateixa novel·la gràfica. Activitat
de continuïtat. Cal inscripció prèvia. Inscripció anual: 6 €
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

Dijous 5 de març
• Activitat: Taller “Et controlen a través de les xarxes?” a
càrrec de Dones amb Empenta
Hora: 16:00 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons (Camí del Cementiri, 15 08788 Vilanova del Camí)
Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena

• Activitat: Creació d’un collage popular i berenar de
germanor
Hora: 17.30 h
Lloc: parc de Sant Galderich, la Pobla de Claramunt
Destinataris: tota la població
Preu: gratuït
Ho organiza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Divendres 6 de març

ACTE INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ

Parlament de les regidores d’igualtat de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena, entrega
del premi del concurs de portades i entrega
de la primera edició del Premi Natividad Yarza.
A continuació intervenció de les tres primeres
classificades. Per tancar l’acte xerrada a càrrec
de la Marta Vives, de l’Arxiu Comarcal: “Qui va
ser Natividad Yarza i perquè calia dedicar-li un
premi”;
Hora: 12.00 h
Lloc: sala Andrés Calvo de l’INS Pere Vives Vich
Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena.

• Activitat: Monòleg “Visca la vida”, lectura dramatitzada a
càrrec de Mercè Vaquero
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala gran de la Biblioteca l’Atzavara, Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taula de dones de l’àmbit sanitari
Hora: 20.00 h
I a continuació sopar de la dona
Hora: 21.30 h
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal.

Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Dissabte 7 de març
• Activitat: “El treball a la llar, visibilitzar allò invisible”. Marina
Llansana conversa amb Carmen Juárez, coordinadora de
l’Associació Mujeres Migrantes Diversas.
Hora: 18.00 h
Lloc: sala de socis de l’Ateneu igualadí, C/Sant Pau, 9,
Igualada.
Ho organitza: Càritas Anoia.

• Activitat: Taller: Elaborem les pancartes del 8 de març
Hora: 18:00 h
Lloc: La Cooperativa, avinguda de la Unió, 27 , de Castellolí

Organitza: Ajuntament de Castellolí i Àrea d’igualtat de gènere
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

• Activitat: Xerrada Dia de la Dona Treballadora i degustació
de productes extremenys
Hora: 18:00 h
Lloc: Unión Cultural Extremeña Anoia, carrer del Roser,
26, Vilanova del Camí
Ho organitza: UCE Anoia

• Activitat: Tastet Autodefensa Feminista: L’autodefensa
existeix perquè existeix l’agressió, té en compte les
tècniques psicològiques i físiques, inclou la prevenció,
genera autoestima i sororitat.
Hora: 18.00h
Lloc: A la Rambla Sant Isidre, davant del Foment, Igualada

Ho organitza: Intersindical-CSC Hi col.labora: El Foment i
de l’Associació d’arts marcials i salut: Kyoukai Budo (Ateneu
Igualada).

• Activitat: Preparades, llestes...dones! Taula rodona amb
Núria Picas esportista, corredora de muntanya i Diputada
d’ERC al Parlament de Catalunya i Iolanda Gandia
esportista i Regidora d’ ERC Igualada, i altres dones
esportistes del nostre entorn.
Hora: 18.00 h
Lloc: Sala de les golfes del Teatre de l’Aurora, Igualada
Ho organitza: ERC Anoia, ERC Igualada i Jovent Republicà.

• Activitat:Taula rodona de dones emprenedores,
protagonistes de les seves vides. D’orígens i perfils
professionals diversos. Unides, compartiran des de la seva
experiència i visió personal. Se’ns faran properes i la seva
veu esdevindrà la veu de totes, en el clam pel dret a la
igualtat en un món laboral classista, precarizat i dominat
pel patriarcat.
Hora: 19.30h
Lloc: El Foment, Igualada
Ho organitza: Intersindical-CSC.

• Activitat: Cinefòrum “Coco: de la rebeldía a la leyenda de
Chanel”. Pel.lícula que es centra en els anys d’aprenentatge
de la dissenyadora de moda. Direcció: Anne Fontaine i en
acabar sopar de germanor.
Hora: 19:00 h, durada 104 m
Lloc: Biblioteca l’Atzavara, Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena.

Diumenge 8 de març
• Activitat: Celebració del Dia Internacional de les Dones
9.00h. Mural de pintura urbana amb Ginagiore
11:00h. Taller de pancartes
12:00h. Lectura del manifest
Lloc: c/ del Pont (al costat del Frontó)
17:00h. Sortida d’una marxa conjunta fins a Igualada per
participar en la manifestació del 8M.
Lloc: plaça de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Paralel.lament...
• Activitat: 1a Matinal esportiva d’esport femení:
Demostració de gimnàstica rítmica, handbol, futbol sala,
bàsquet, zumba, Marxa Nòrdica
Hora: de 9.00h a 13.00 h
Lloc: pavelló de Mont aQua
Ho organitza: C.Esportiu Montbui, F.S Montbui, C.Basquet
Mares Montbou, Grup MontAqua, Servei d’Esports de
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

• Activitat: Caminada per les dones i esmorzar
Hora: 9.00 h
Lloc de sortida: plaça Major d’Òdena
Recorregut: Caminada circular pel camí de les vinyes. Pl.
Major- El Pla d’Òdena – Pl. Mestre Vila Vell
Persones destinatàries: Tota la població
Posteriorment entrega de premis del concurs “Fem
visibles les dones”. A continuació del Dia Internacional de
les dones i acte seguit: actuació musical i lectura de poesia
a càrrec de Maria Àngels Oliva.
Hora: 12:30 h
Lloc: plaça Mestre Vila Vell, davant del Pavelló, Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Caminada del Dia de les dones
Hora: 9.30h
Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt
Recorregut: plaça Ajuntament, esmorzar als Mesets i
tornada a la plaça de l’Ajuntament
Persones destinatàries: Tota la població
A totes les persones participants se’ls farà un obsequi del
Dia de les dones
A continuació lectura del Manifest del Dia de les dones
Hora: 13.00 h
Lloc: plaça de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt

• Activitat: Concentració i lectura del Manifest i col.locació
d’una placa commemorativa del Dia Internacional de la
Dona
Hora: 11.00 h
I a continuació
• Activitat: Taller de xapes i taller de manualitats, amb la
col.laboració del Casal de la Gent Gran i l’Associació de
Dones Progressistes Socialistes de Catalunya.
• Activitat: Tallers de dansa i actuació musical amb veus en
directe a càrrec de l’entitat Artístic.
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí
Ho organitza: Ajuntament de Vilanova del Camí

• Activitat: Parades variades organitzades per dones amb
venda de samarretes, artesania i mostra del comerç local.
Hora: de 9.00 a 14.00 h
A partir de les 13.30h vermut popular i a continuació
• Activitat: Lliurament d’una placa commemorativa a una
dona treballadora del municipi.
A partir de les 15.00h Dinar popular al Bar Molina (Preu:
10€)
Cal inscripció prèvia al telèfon: 606 24 44 00
Lloc: plaça del Mercat de Vilanova del Camí
Ho organitza: Associació de Dones Progressistes Socialistes
de Catalunya.

• Activitat: Penjada de davantals als balcons
Hora: Tot el dia
Lloc: carrers diversos de Jorba i Sant Genís.
Ho organitza: Dones de Jorba

Dilluns 9 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, amb
Mònica Torra
Hora: a les 11.00 h
Lloc: Escola les Passeres, Castellolí

Ho organitza: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena

• Activitat: Taller intergeneracional “Personalitzem la roba”
inspirat en la dissenyadora pionera Coco Chanel, que va
introduir l’ús de peces de roba masculines en les dones.
Hora: de 17.30 a 19.00 h
Lloc: Espai Jove, Centre Cívic El Pla, carrer Unió s/n,
Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller de prevenció contra la violència de
gènere a càrrec de Mousiké. Debat reflexiu amb activitats
teatrals i d’expressió corporal.
Hora: 18.00h
Lloc: La Kaserna, Igualada
Ho organitza: Departament de Joventut de l’Ajuntament
d’Igualada

Dimarts 10 de març
• Activitat: Videofòrum “Mi querida cofradía” que tracta la
història de Carmen, que porta més de 30 anys vinculada
amb la confraria del seu poble i el seu somni és convertirse en la seva confrare cap. Direcció: Marta Díaz.
Hora: 16.00 h, durada 84 m
Lloc: Casal de la Gent Gran, Centre Cívic Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller intergeneracional: “Personalitzem la
roba” inspirat en la pionera dissenyadora de moda Coco
Chanel, que va introduir l’ús de peces de roba masculines
en les dones.
Hora: de 17.30h a 19 h
Lloc: Espai Cultural i recreatiu, avinguda Manresa 103,
Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Cine-fòrum: “En la bretxa” La desigualtat
de gènere en el món laboral, vist des de les diferents
perspectives que van des de l’absència de referents
femenins, el sostre de vidre, la maternitat, els
micromasclismes i com es relacionen aquestes
desigualtats dins d’un marc educatiu i laboral. Col.loqui a
càrrec d’Alba Barbé.
Hora: 19.30 h
Lloc: Cinema Ateneu, Igualada
Ho organitza: Ajuntament d’Igualada i àrea d’igualtat de
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

Dimecres 11 de març

Lloc: Pistes de padel de les Moreres
Hora: 10 a 12 h. Festival de Patinatge Artístic i Exhibició
de Country
Lloc: Can Passanals
Hora: 10:30 h. Cursa de la dona de 2 km i passejada per
espais naturals.

Ho organitza: Club de tennis Montbui i Top Tennis, Club les
Moreres, Secció de Patinatge Artístic del C.H.Montbui i Grup
de Country de Santa Margarida de Montbui Hi col·labora:
Servei d’Esports de l’Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui

• Activitat: Caminada i esmorzar a Collbàs
Hora: 9.00 h
Lloc: Sortida de Can Titó (davant del camp de futbol de
Vilanova del Camí) i arribada a l’ermita de Collbàs, on
tindrem preparat l’esmorzar.
Cal inscripció prèvia, telèfon 938050494, correu
electrònic bllapag@ccoo.cat
Ho organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Baix Llobregat
-Alt Penedès-Anoia-Garraf

Dilluns 16 de març
• Activitat: Taller: “Nous Gèneres” a càrrec de Filigrana
Hora: 16.30 h
Lloc: Espai Jove Can Muscons, camí del Cementiri, 15 de
Vilanova del Camí

Ho organitza: Espai Jove Can Muscons i Àrea d’igualtat de
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a
càrrec de Mònica Torra.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca municipal Can Papasseit de Vilanova del
Camí

Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena

Dimarts 17 de març

• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a
càrrec de Mònica Torra
Hora: 09.00h
Lloc: Escola Guerau de Jorba

• Activitat: Taller “Sexe segur, sexe protegit” a càrrec de
Dones amb Empenta.
Hora: 18:00 h
Lloc: La Cooperativa, avinguda de la Unió, 27, de Castellolí

Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena.

Ho organitza : Ajuntament de Castellolí i Àrea d’igualtat de
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

• Activitat: Teatre “Hi ha res més avorrit que ser una
princesa rosa?” de l’autora Raquel Díaz Reguera i
adaptació i direcció de Paco Mir.
Hora: 11.15h
Lloc: Sala gran de Mont-Àgora
Persones destinatàries: Adreçat a alumnes de 3r, 4t i 5è
de les escoles de primària de Montbui.

• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a
càrrec de Mònica Torra.
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca l’Atzavara, Carrer de la Guixera, 8 d’Òdena

Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

• Activitat: Taller teatre social: Coco Chanel, viatge al
S.XIX. Reflexió dels canvis que s’han viscut al pas de
les dècades. Com eren les dones en aquella època fins
l’actualitat, a càrrec de Judit Atienza i Ivan Grados
Hora: 18.15h
Lloc: sala d’actes, Centre Cívic El Pla d’Òdena
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: Taller “Micrormasclismes quotidians” en toc
d’ironia a càrrec de Dones amb Empenta.
Hora: 19.00 h
Lloc: sala d’estudi del Mont-àgora
Adreçat a dones adultes.

Ho organitza: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
i àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena.

• Activitat: Xerrada “Ser dona i ser gran”, fer-se gran,
sovint no és fàcil, però encara resulta més complicat
quan qui es fa gran és una dona. A càrrec de Glòria Fité
Guarro, psicòloga general sanitària. Especialitzada en
psicogeriatria i psicoteràpia.
Hora: 19.00 h
Lloc: Casal del Passeig, Igualada
Ho organitza: APPA (Associació de Psicòlegs i Psicòlogues
de l’Anoia).

Divendres 13 març
• Activitat: Networking per dones empresàries, directives,
professionals i emprenedores
Hora: de 13.00 a 17.00 h
Lloc: Unió Empresarial de l’Anoia
Cal confirmació d’assistència a: ueainquieta@uea.cat
Ho organitza: UEA Inquieta

• Activitat: Presentació del llibre i recital “Mudando la piel”
de l’autor Alejandro Penalva
L’autor presenta aquest poemari, un homenatge a les
dones, amb un recital acompanyat al piano per Marina
Freixas. Amb la presència de Lourdes Senserrich,
il.lustradora del llibre.
Hora: 19.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada.

• Activitat: “L’essència de la dona” Taller de ioga, per tal
de connectar amb la sensibilitat i prendre consciència de
la presència i de l’essència de la dona, a càrrec de Maria
Carreño i Carmen Reguero.
Hora: de 19.00h a 20.30h
Lloc: teatre Jardí
Persones destinatàries: tota la població
Preu: gratuït
Inscripcions: A l’Ateneu Gumersind Bisbal fins el dijous
12 de març. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Dissabte 14 de març
• Activitat: Contes de color lila, que l’amor s’hi enfila, a
càrrec de Mònica Torra.
Hora: 12.00 h
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada

Ho organitza: Àrea d’Igualtat de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena

• Activitat: Taller “Micrormasclismes quotidians” en toc
d’ironia a càrrec de Dones amb Empenta.
Hora: 12.00 h
Lloc: sala Polivalent, Jorba
Ho organitza: Dones de Jorba i àrea d’igualtat de gènere de
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Diumenge 15 de març
• Activitat: II Fira de les Dones: Recull de propostes de
dones en diferents àmbits: salut, esport, creació, etc.,
per mostrar el valor i la pluralitat de visions de les dones
en els diferents temes tractats. Hi podreu trobar des de
demostracions a fins a tallers i exposicions
Hora: de 9.00 a 14.00h
Lloc: carrer Lleida, el Pla d’Òdena.
Ho organitza: Ajuntament d’Òdena

• Activitat: 2a matinal esportiva d’esport femení
Hora: 9.30 h a 12.30 h Matinal de tennis, dobles femení
Lloc: Pistes de tennis de Can Passanals
Hora: 10.00h a 12.00h Matinal de Padel Femení

Dimecres 18 de març

Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena

Divendres 20, dissabte 21 i 		
diumenge 22 de març
• Activitat: Teatre “Infanticida” La compositora Clara Peya
i el dramaturg Marc Rosich signen una brillant adaptació
musical de l’obra en què Víctor Català va trencar amb un
mite irreductible fins al moment: l’instint maternal.
Hora: Divendres i dissabte a les 21 h i diumenge a les 19 h
Lloc: Teatre de l’Aurora, Igualada
Ho organitza: Teatre de l’Aurora Hi col·labora: Àrea d’Igualtat
de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Dimarts 24 de març
• Activitat: xerrada sobre “Cicle menstrual i feminitat” a
càrrec del SIAD MICOD
Hora: 19.00 h
Lloc: aula de formació Espai Civic Centre, Igualada
Ho organitza: Àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena

• Activitat: Presentació de l’’informe sobre l’acaparament
de recursos naturals i la vinculació amb les violències
masclistes que pateixen les dones a comunitats de
Guatemala i Moçambic, amb testimonis de les comunitats
que viuen la situació de violència.
Hora: 19.00h
Lloc: Sala de socis, Ateneu Igualadí
Ho organitza: Cooperativa de consum Naturalment, Setem
i GRAIM

Dimecres, dijous i divendres 25, 26 i 27 de març
• Activitat: Formació “Gènere i polítiques públiques” per al
personal tècnic dels ajuntaments de la MICOD.
Hora: 10.00h
Lloc: sala gran, Biblioteca l’Atzavara, Òdena. (Carrer de
la Guixera, 8)

Ho organitzen: Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la
Conca d’Òdena i Àrea de dones i lgtbi de la Diputació de
Barcelona

Dissabte 28 de març
• Activitat: Lliurament de premis del Concurs de Fotografia
“Com ens veiem les dones?” amb el tema “Nosaltres i el
planeta”.
Hora: 19:30 h
Lloc: Vestíbul de Mont-Àgora
Ho organitza: Dones amb Empenta. Hi col.labora: Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui.

Divendres 3 d’abril
• Activitat: Marta Knight a Músiques de butxaca; és una de
les revelacions emergents de l’últim any, que ha captivat
crítica i públic amb el seu folk de curta distància amb tocs
indierock cadenciós i esperit britpop,
Hora: 23.00 h
Lloc: Ateneu Igualadí
Preu: 12 €
Ho organitza: Departament de Cultura de l’Ajuntament
d’Igualada

Dimecres 15 d’abril
• Activitat: Taller “Aprèn a posar límits” L’autoestima
femenina és la base per fer un canvi social. Necessitem
posar límits i conèixer-nos per prendre decisions des de
la llibertat.
Dates: 15, 22, 29 d’abril i 6 de maig
Hora: 19.00 h
Lloc: Espai Cívic Centre, Aula 3
Inscripció prèvia: del 9 al 28 de març a rierag@ajigualada.net
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada i Àrea d’Igualtat de
gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Diumenge 19 d’abril
• Activitat: 1a cursa de la dona: Corre 5 km per a una causa
solidària amb l’Associació SOM Prematurs.
Hora: 10.00h
Lloc: Rambla Sant Isidre, Igualada
Inscripció prèvia a www.clubatleticigualada.com i
físicament a l’establiment Marathon Esports (C/Torre, 9,
Igualada)
Ho organitza: Club atlètic d’Igualada Hi col.labora:
Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada

