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 mancomunitatconcaodena

900 900 120 Contra la violència
masclista Atenció 24 h

Gratuït i confi dencial, 365 dies / 24 hores

SIAD MICOD
La Mancomunitat de la Conca d‘Òdena, a través del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD MICOD), ofereix 
informació, primera atenció, acompanyament, a les dones en tots els 
àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.
Servei gratuït i 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 
93 8048265  

demanar visita i consultes: 

De dilluns a divendres de 9:30 a 19:30 h

www.micod.cat

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

DE MARÇ8DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 2018

Serveis especialitzats
 d’atenció a les dones (gratuïts)

 @micod_cat



amb aquest especial m’he volgut apropar per 
a posar en valor la personalitat i la professio-
nalitat d’una sèrie de dones que tenim ben a 
prop, de les quals sovint la seva  visibilització 
és escassa o gairebé nul·la. Això és, en aquest 
cas,  em sembla del tot suggeridor conèixer la 

trajectòria  professional de superació i d’èxit 
d’onze dones de la Conca d’Òdena que desen-
volupen la seva carrera en el món de l’esport. I, 
és sobretot en la línia de pal·liar aquell dèficit 
de comunicació de molts mitjans i d’entitats 
esportives, que acostumen a dedicar moltes 
més hores i recursos a l’esport masculí que no 
al femení, que em proposo de presentar-les pú-

blicament bo i fent-ne un merescut reconeixe-
ment a la seva incansable dedicació, així com 
les seves conquestes i èxits personals que hau-
rien de servir com a un veritable referent feme-
ní per a les noves generacions. Tanmateix, no 
puc més que agrair l’amabilitat i la sinceritat 
de totes les participants, així com tot el temps 
que han dedicat a transmetre’ns aquella infor-

Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa
Fotos i text
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L’esport femení, ara i avui, 
exigeix una atenta mirada de gènere

Dia rere dia es fa més evident que 
hi ha una considerable i nom-
brosa generació de dones que 
cada cop més qüesti onen uns 
patrons de gènere -secularment 

establerts- en la línia de reivindicar aquella 
necessària conquesta de la igualtat, entre ho-
mes i dones, en tots els àmbits del món de 
l’esport

A l’actualitat, ningú ja pot dubtar de les in-
commensurables capacitats i apti tuds de les 
dones i les noies joves, i també de les nenes 
en qualsevol escala esporti va. És més, l’ob-
servació verifi cada d’uns triomfs evidents 
empenyen a una forçosa i urgent lluita per a 
vèncer aquesta llarga carrera d’obstacles de 
què ha estat objecte l’esport femení per cul-
pa d’una inexplicable i lamentable barrera de 
gènere. En aquest senti t, el gran pas, el gran 
salt per a la conquesta de la igualtat ha de 
passar per a concedir una major visibilitat a 
totes les esporti stes des del reconeixent de 
les seves competències i capacitats; bo i su-
perant que -d’una vegada per sempre- el fet 
que la discriminació de la dona en l’esport les 
pugui haver relegat a un segon pla o simple-
ment com a imatges públiques molt úti ls per 
als interessos mediàti cs de les federacions 
i clubs esporti us; àdhuc abandonant les se-

ves capacitats esporti ves a un estat de difí cil 
convivència dins del marc d’una deplorable 
competi ti vitat en relació amb els esporti stes 
homes. 

Tot plegat, resoltament, contribueix moltes 
vegades a ferir l’autoesti ma de les esporti stes 
i a fer insuportable la convivència de tot el col-
lecti u. Per descomptat, aquesta situació tan 
summament nefasta, no és inherent al món de 
l’esport sinó que està emplaçada dins el con-
text d’una societat patriarcal i masclista. En-
demés, el cas és que, darrerament, s’està as-
sisti nt a un important retrocés en matèria de 
drets socials i humans referits a les dones; una 
regressió que permet també a tot l’univers de 
l’esport -associacions, clubs o federacions- de 
perpetuar les acti tuds i conductes de signe 
discriminatori i desigual. Òbviament, aques-
tes pràcti ques incompleixen les lleis d’igualtat 
i acostumen a difi cultar -quan no a violentar- 
les relacions i possibles escenaris de compa-
nyonia, contravenint alhora la condició de ser 
dones per a postergar-les amb una vesti menta 
que, francament, les converteix de vegades 
en objectes de reclam sexual, a més d’humi-
liar-les. De retruc, aquesta circumstància se-
gueix propiciant que la presència femenina si-
gui exageradament escassa, especialment, en 
determinats estrats de l’esport.

Des d’una altra perspecti va, i potser la que 
major atenció exigeix   en els temps que cor-
ren, és el capítol referit a la conciliació labo-
ral i familiar -especialment pel que fa a les 
situacions de maternitat- el que es presenta 
inequívocament com el gran assumpte sense 
resposta. Després, és clar, en cap cas no es 
poden passar per alt les relacions afecti ves i 
per descomptat la pròpia llibertat per a par-
ti cipar de qualsevol esti l de vida. Aquestes 
són les qüesti ons de fons que, de fet, més 
casti guen a les dones esporti stes; fi ns i tot 
molt més què les desiguals remuneracions 
econòmiques. Gesti onar sati sfactòriament 
aquest tema fóra el gran pas envers una equi-
tati va categoria professional, entre dones i 
homes, a la qual aspiren moltes esporti stes.

Tanmateix, ningú no pot obviar que els meca-
nismes del sistema siguin realment sinistres, 
ja que empenyen a moltí ssimes aspirants a 
no ingressar en determinades competències 
i a moltes altres a abandonar la seva catego-
ria esporti sta. I és en aquest senti t que, res-
catant el principi d’aquesta refl exió, només   
una unànime i autènti ca vindicació en tots 
els àmbits socials,  políti cs i legals, pot veure 
projectat un determinat quadre de lideratge 
professional capaç d’igualar a les dones amb 
els homes, en l’esport. 

Un any més,



Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Fotos i text

F illa de la Pobla de 
Claramunt, l’Anna va 
cursar els seus estudis 
superiors a Igualada i a 

Barcelona,   mentre que va inici-
ar-se en la pràctica de l’atletis-
me en plena adolescència; un 
domini que, des de 1992, l’ha 
portada a competicions per al 
Ria Ferrol i el Integra2, fins a  
incorporar-se recentment al 
Futbol Club Barcelona.

Per la seva banda, considera 
que ha passat per una realit-

zació professional no gens fà-
cil.  Si bé va destacar ben aviat 
a la mateixa escola base, en la 
seva opinió, pel simple fet de 
ser dona va haver de demostrar 
molt més el seu talent. No obs-
tant això, entén, que han estat 
situacions que -de fet- l’han 
enfortida professionalment. 
Àdhuc, admet que l’atletisme 
no és precisament un esport on 
no es valori el potencial de les 
dones, a pesar que en els alts 
nivells la presència femenina 
sigui menor.

Fins fa ben poc, ha pogut com-
partir lliurement l’esport amb el 
seu cercle de relacions. Tanma-
teix, es mostra sorpresa perquè 
des del moment en què va assu-
mir el compromís de maternitat, 
malgrat una puntual absència, 
no ha vist grans impediments en 
aquesta doble realització, grà-
cies també a la implicació de la 
seva parella; de manera que li és 
possible mantenir el seu estatus 
d’atleta d’alt nivell; això sí -ob-
serva- perpetuant una habitual 
diferència de sou.

L a igualadina Anna No-
guera va néixer el 1992, 
i al decurs dels seus 
estudis secundaris va 

iniciar-se en el món del triatló. 
Tot seguit va passar uns anys al 
Centre de Tecnificació (Soria) 
de la Federació Espanyola de 
Triatló, on va decidir-se defini-
tivament per a aquest esport a 
nivell professional.

Avui, si bé considera compli-
cat de satisfer totes les seves 
aspiracions: combinar hores 

de treball al Club Atlètic amb 
entrenaments i competicions; 
els seus resultats any rere any 
l’han situada en una alta cate-
goria. El darrer any va ser pro-
clamada doblement campiona 
d’Espanya en diferents catego-
ries, i per a la nova temporada 
aspira a participar en el Campi-
onat del Món, de Dinamarca; i 
també té la intenció de classifi-
car-se en el Campionat d’Euro-
pa, a més d’altres competicions 
com l’Ironman 70.3, de Niça, 
del 2019.

Pel que fa al triatló, ella, con-
sidera que la categoria feme-
nina viu un tracte desigual ja 
que es veu obligada a superar 
diferents obstacles segons el 
tipus de competició, cosa que 
contribueix a devaluar el seu 
potencial i la pròpia classifi-
cació. Alhora, un dels factors 
majorment discriminatoris és 
el de l’escassa oferta d’opor-
tunitats i l’afer distant d’alguns 
entrenadors, que se sumen 
negativament a la pobra imat-
ge mediàtica que es presenta 

d’una triatleta professional, 
com és ara el seu cas i de les 
seves companyes. Tot plegat, 
no es té la mateixa visió d’una 
victòria femenina que d’una de 
masculina, a l’Estat espanyol. I, 
heus aquí la seva meta: una rei-
vindicació d’unes lleis igualità-
ries; especialment aquelles que 
–també- li permetin, algun dia, 
compartir plenament la seva 
realització professional amb la 
seva vida afectiva.

L a igualadina Janna Gon-
zalez, amb els seus 
19 anys, és una pro-
fessional del voleibol, 

de la primera Lliga Nacional. 
Ella, ja de petita, va sentir una 
gran passió per l’esport, intro-
duint-se en l’atletisme amb el 
salt de perxa –durant sis anys- 
fins que va descobrir el voleibol. 
Sí bé els seus inicis coincideixen 
amb l’etapa de l’equip de l’insti-
tut, no va trigar a inscriure’s  a 
l’Igualada Vòlei Club. Al 2014, 
arran del seu bon rendiment es 
va avenir ingressar al Centre de 
Tecnificació Esportiva Joaquim 

Blume; a on a més hi va estudiar 
el batxillerat. Posteriorment, va 
ser fitxada -per un equip ma-
drileny- per a jugar a la Primera 
Lliga Nacional, mentre estava 
cursant Biologia, a la Universi-
tat Autònoma de Madrid.

En tant que un esport minori-
tari, ella, com a una més, i des 
de petita, considera que el seu 
potencial esportiu no ha estat 
prou valorat: no es mesurava 
per igual en les elits el talent fe-
mení que el masculí, ni a nivell 
mediàtic ni a nivell de suport 
de les entitats esportives. No 

obstant això, el tracte amb els 
seus companys sempre ha estat 
amable. Ara bé, una de les co-
ses que més li molesta d’aquest 
esport és el caràcter sexualitat 
-sobretot del Vòlei platja- no 
solament per la vestimenta sinó 
per l’actitud de la gent en  con-
templar-lo només com a un es-
port de dones. 

Òbviament, atesa la seva edat, ara 
per ara no ha palpat cap desigualtat 
en l’acte de gestionar la seva vida 
laboral i familiar o de relacions, tot 
i destinar gran part del seu temps a 
entrenaments, partits i viatges.

Anna Noguera

Anna Bové

 Janna Gonzalez 

DONES I ESPORT
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La Laura Martínez és una 
Igualadina de 19 anys, re-
sident a Vilanova del Camí, 
que està estudiant un pri-

mer curs universitari de Fisiote-
ràpia;  i, des de fa sis anys ha vist 
realitzada una de les seves expecta-
tives: ser jugadora de futbol. Actu-
alment, és una jugadora del Futbol 
Club  Barcelona,   entitat a la que 
pertany des de fa set temporades. 

Per la seva banda, ella, va viure du-
rant cinc anys la insòlita situació de 
ser l’única noia d’un equip suposa-
dament mixt; un escenari esportiu 

on va començar a descobrir què era 
la veritable discriminació de la dona 
en la seva categoria de futbolista; no 
solament des de l’àmbit mediàtic i 
de la publicitat sinó també des de les 
escasses aportacions econòmiques 
concedides als club femenins. Ara bé, 
és sobretot l’àmbit de les retribucions 
i de l’escassa valoració de futbol fe-
mení, el que -en moltes ocasions- li 
ha fet plantejar-se si seguir dedi-
cant-se a aquest esport, sobretot a 
nivell plenament professional.

Tot i això, apunta que el Futbol Club 
Barcelona és un bon guardià de la 

visibilització de les dones esportis-
tes ... I, això, anima, ja que sembla 
que els avenços – encara que tí-
mids- vagin sent raonables en ma-
tèria d’igualtat; mentre que en altres 
clubs, les diferències són abismals.

Quant a la seva joventut, més 
que problemes de conciliació del 
temps dedicat a l’esport i a la 
família i amistats; ara per ara, el 
que sí que considera un esforç 
és la predisposició d’una família 
que s’ha hagut d’adaptar al fet de 
concedir-li totes les facilitats en la 
seva projecció com a esportista.

L a igualadina Laura Orgué 
(1986), des de ben petita 
es va fer pròpia la seva 
passió per l’esquí; i, avui, 

s’ha convertit en una esportista 
d’elit de Casa Nostra, com a es-
quiadora de muntanya, esquiado-
ra de fons i corredora de munta-
nya. Membre de destacats Clubs 
d’Esquí, així com de la Federació 
Nacional d’Esports d’Hivern, ha 
estat una de les grans competido-
res de les Copes Mundials d’esquí 
de fons, mereixedora d’impor-
tants trofeus. Recentment, ha 

competit en tres Jocs Olímpics 
d’hivern (Torí 2006, Vancouver 
2010 i Sotxi 2014), en aquest dar-
rer va aconseguir la Millor Classifi-
cació històrica d’una representant 
de l’Estat Espanyol, a uns Jocs 
Olímpics; essent proclamada tam-
bé Campiona d’Espanya d’esquí 
de fons, i Segona de la Copa d’Eu-
ropa. Aquest, i un llarg etcètera 
-impossible de presentar en tan 
curt espai- acompanyen, doncs, 
a una infinitat de títols i medalles, 
en diferents competències.

Una qualificada trajectòria avala 
unes manifestacions que situen la 
Laura, com a una esportista d’elit, 
que admet no haver-se sentit mai 
discriminada, sinó més  aviat va-
lorada i recolzada per federacions 
i clubs, i fins i tot apunta que, per 
ser dona, ha estat receptora d’al-
gunes atencions addicionals. Tan-
mateix, a part d’assenyalar que en 
la seva professió s’enfronta a pocs 
participants i, per tant, la relació 
entre ella i el grup acaba essent 
molt personal; reconeix que enca-
ra són molts els factors que fre-

nen una veritable projecció equi-
tativa i igualitària en la promoció i 
legislació de l’esport .

En un altre sentit, el que considera 
una contrarietat és el capítol de la 
conciliació de la vida professional 
i la perspectiva de ser mare; això 
és, l’assumpció de la maternitat 
obliga a un atur important en una 
carrera esportiva, que sol conduir 
a plantejar-se com compatibilitzar 
els dos mons.

La Lorena Llamas (Igua-
lada, 1987) és un ciclis-
ta professional que va 
passar de ser una simple 

corredora espanyola a destacar, 
el 2016, gràcies a la creació de 
l’equip amateur Frigorífics Costa 
Brava-Naturalium que va agluti-
nar a diverses ciclistes catalanes 
per a què aquestes poguessin 
disputar puntualment en carre-
res nacionals.

Aquesta temporada va ser una de 

les revelacions del calendari espa-
nyol arran de ser escollida per la 
Selecció d’Espanya per a diverses 
carreres Internacionals; un àmbit 
on va conquistar el millor lloc a La 
Classique Morbihan, així com en 
la Durango-Durango Emakumeen 
Saria, amb la Selecció de Catalu-
nya. Després va accedir a totes les 
categories de la Copa d’Espanya 
de Ciclisme; i la seva projecció 
no va passar desapercebuda per 
a l’equip professional del Bizka-
ia-Durango, que va fitxar-la des 

d’agost de 2016. I, amb 30 anys, 
és una ciclista professional del 
Movistar Team, que ha aconse-
guit competir a nivell nacional; 
després que la Selecció Cata-
lana fos el primer pas cap als 
campionats d’elit.

Atenent a la seva trajectòria, la 
Lorena qüestiona el mal ús del 
poder mediàtic pel que fa a l’es-
port masculí o al femení; això és, 
la publicitat influeix a perpetuar la 
desigualtat; una desigualtat que 

també s’observa en l’àmbit eco-
nòmic i en la pròpia legislació de 
l’esport. Ella mateixa ha patit el 
fet de no estar considerada en la 
mateixa escala dels homes ciclis-
tes; només cal veure com resso-
nen els seus noms.

Finalment, encara que no sigui el 
seu problema, sí que veu urgent 
el fet de reivindicar una veritable 
conciliació laboral i familiar; doncs 
li sembla força incompatible po-
der compartir els dos mons.

L a Judith Solé, nascuda a 
Igualada el 15 de març de 
1995, amb tan sols dotze 
anys va començar a jugar 

a bàsquet, com a component del 
Club Bàsquet Igualada. Al cap d’un 
any va ser fitxada pel Club Bàsquet 
Femení de Sarrià, una entitat que 
li va brindar l’oportunitat de par-
ticipar per primera vegada en la 
selecció catalana. Seguidament, el 
Centre de Tecnificació Esportiva 
Joaquim Blume li oferia una beca 
per a formar part de l’Equip segle 
21. Això va ser la gran invitació a 
sortir de casa i instal·lar-se a Esplu-
gues; començant a participar amb 

la selecció espanyola de bàsquet 
i essent mereixedora poc després 
de tres medalles d’or en diferents 
Campionats Europeus i una me-
dalla de plata al Mundial Sub 17. 
Després de quatre anys al Blume 
va tenir l’oportunitat de viatjar als 
Estats Units, amb una beca com-
pleta de bàsquet i d’estudis. Al 
costat de la seva realització es-
portiva, va cursar els seus estudis 
a la Universitat Robert Morris (de 
Pittsburgh, Pennsilvania), i actu-
alment es troba a la Duquesne 
University (també a Pittsburgh) 
acabant els seus estudis de Comu-
nicació Audiovisual i Màrqueting.

Tot i que, per descomptat, ha 
conegut la gran diferència entre el 
món de l’esport femení i el mascu-
lí; no pot més que agrair la sort de 
sentir-se realitzada en l’esport que 
més li agrada i, precisament, als Es-
tats Units; on precisament la seva 
categoria esportiva -de poques 
dones- està molt valorada, tant a 
nivell mediàtic com en les entitats. 
Aoxò no obstant, en el seu camí 
cap a les altes conquestes, el major 
sacrifici ha estat haver de renunci-
ar als efectes d’una família que té 
massa lluny; tot a canvi de perse-
guir una categoria professional poc 
imaginable a Catalunya.

Laura Orgué

Lorena Llamas 

Laura Martínez 

Judith Solé
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La Sheila, veïna de Santa 
Margarida de Montbui, 
amb 24 anys, és Llicenci-
ada en Ciències de l’Ac-

tivitat Física i l’Esport (UdL); i, a 
l’actualitat és dedica sobretot a 
l’esport. De petita ja s’endevi-
nava el seu entusiasme pels es-
ports escolars -bàsquet, handbol, 
etc.- unes competències que li 
han permès gaudir d’una poste-
rior i saludable realització perso-
nal-professional. Per exemple, re-
centment ja ha estat mereixedora 
d’aquests triomfs: Campiona del 
Món del Circuit Skyworldseries 
Classic, 3a d’Europa en Gorbe-
ia Suzien, i Campiona del Circuit 

Skynationalseries; tot, després 
d’un llarg i continuat esforç.

Ara bé, amb el seu ampli recorre-
gut com a esportista, ella ha pogut 
observar que l’esport segueix dis-
criminant les dones, tot i que en 
l’àmbit del Trail Running (carrera 
de muntanya) la posició d’aques-
tes no és tan desfavorable com 
en altres esports. Ella, en tant que 
esportista de muntanya, s’inscriu 
en l’esfera d’un esport emergent. 
Apunta que les coses, en aquest 
camp, encara funcionen bastant 
de per lliure; de fet, ni tan sols hi ha 
una vestimenta estricta... cadascú 
porta una indumentària diferent.

D’altra banda, celebra que vagi en 
augment la participació femeni-
na en la pràctica d’aquest esport, 
malgrat ser força desconegut per 
a les dones. Si més no, en el Trail 
Running, l’esforç i els èxits de les 
esportistes també estan poc valo-
rats, una circumstància que –amb 
l’escassa difusió mediàtica- dei-
xa al Trail Running amb escassos  
referents. Precisament, en el ter-
reny de les valoracions, no dubta 
a mostrar-se agraïda amb la seva 
família per ser qui és professio-
nalment. I, des d’aquest vessant 
afectiu, es planteja la possible 
complexitat de poder conciliar la 
seva vida laboral amb la familiar.

La Teresa Bernadas, filla 
d’Igualada que, amb 23 
anys, està graduada en 
Relacions Internacionals 

i  és una jugadora del Club Patí 
Voltregà i forma part de la Se-
lecció Espanyola d’Hoquei sobre 
Patins. De ben menuda, va co-
mençar a jugar a hoquei a l’Igua-
lada femení d’Hoquei sobre Pa-
tins; un club al qual hi va estar 
vinculada fins a traslladar-se a 
Madrid, als 18 anys, per a seguir 
jugant i estudiant. Allà va ingres-
sar al Club Patí Alarcón durant 

unes temporades, temps en què 
es va consolidar com a gran pro-
fessional d’abast europeu; dis-
posant d’un notable palmarès: 
dos Campionats del Món, 2016 i 
2017, amb menció especial com 
a millor portera amb la Selecció 
Espanyola, i ben a prop dels qua-
tre campions d’Europa.

Al decurs d’aquest trajecte ha 
estat objecte d’un tracte discri-
minatori que li ha restat oportu-
nitats professionals. Endemés, 
aquesta contrarietat també 

afecta a l’esport femení en base 
a inferiors remuneracions, a re-
tallar prestacions als clubs, a una 
atenció mediàtica menor, etc.; 
tot això avalat per una legislació 
poc sensible amb la vàlua de les 
esportistes. Professionalment, 
la seva lluita ha estat constant 
atès que es tracta d’un esport 
minoritari i no olímpic, malgrat 
el recent augment de dones es-
portistes. Així, ella és una fer-
ma defensora dels drets de les 
esportistes en tots els àmbits 
-competició, nombre d’equips, 

arbitratge, categories, etc.- on hi 
ha un desajust legal que només 
pot ésser superat amb continues 
vindicacions.

A nivell personal, ha hagut de 
compaginar l’esport amb una 
professió que li permetés un  su-
port mínim; de manera que l’es-
forç és doble si vol mantenir-se 
entre les millors categories i as-
pirar als màxims títols possibles. 

La vilanovina Nayades 
Sanz, als seus 32 anys, és 
una Fisioterapeuta, que 
té una displàsia òssia; una 

circumstància que no li va impedir 
pràctiques esportives de ben pe-
tita. Recentment, de fa tres anys, 
està fent Kung Fu a l’Escola Tian 
Kung Chien, de Calaf; i, també ha 
Estat al Club Natació Terrassa, de 
natació adaptada. L’Any passat va 
participar als World Dwarf Games 
(Mundials de persones de baixa 
alçada), al Canadà.

La Nayades, com poques, és qui 
millor pot anticipar que encara 
queda temps per a assolir un veri-
table estadi d’igualtat en l’esport; 
i, és sobretot a nivell mediàtic on 
més deficitària és la informació 
sobre la presència femenina, així 
com la manca de referents, de do-
nes esportistes.

En un altre sentit, si bé clubs i 
federacions, de vegades incom-
pleixen alguns articles de les lleis 
d’igualtat; en el cas del kung Fu, 

molt a pesar que és evident una 
major presència masculina, ella, 
mai no s’ha passat per una situ-
ació d’inferioritat numèrica ni 
relegada a un segon pla. I, afegeix 
que, al Club Natació adaptada de 
Terrassa, en concret, mai no ha 
patit cap tracte desigual. Això i 
tot, en el sector sanitari -al qual 
pertany- curiosament hi ha una 
proporció desigual de dones i ho-
mes: en aquest cas, és major el 
nombre de dones fisioterapeutes. 
A propòsit del món de l’Esport 

adaptat, no pot més que seguir 
lamentant l’escassa repercussió 
informativa sobre aquest àmbit; 
en canvi, des de les entitats, i a un 
nivell local, mostra un gran agraï-
ment per la visibilitat que se li ha 
donat a una esportista com ella. 
I, per últim, no s’ha trobat en cap 
estadi d’incompatibilitat laboral 
o familiar, i amb les amistats, tot 
i ser coneixedora de dificultoses 
conciliacions.

Sempre compromesa 
amb el món de l’esport, 
la Yveth, filla de Santa 
Margarida de Montbui, 

avui és una reconeguda monito-
ra d’activitats dirigides a la Sala 
de Fitness de l’Espai de Salut i 
Esport Mont Aqua. La seva ca-
tegoria professional deriva d’una 
formació universitària com a Hi-
gienista i dels estudis de Forma-
ció de Tècnics de Fitness, a més 
de ser una de les més reconegu-
des esportistes de la competèn-
cia del Running; l’àmbit que més 

pràctica i que comparteix amb el 
treball.

Ella, coincidint també amb la ma-
joria de les esportistes entrevis-
tades, estima que al món del run-
ning també hi ha una categòrica 
discriminació de gènere. El cas, 
per exemple, és que ella va viu-
re un tracte desencertat en l’ac-
te d’un lliurament de premis: un 
escenari en què el protagonisme, 
les fotografies i la mateixa quali-
tat del premi se l’emportaven els 
esportistes homes.

Ara bé, reté una mirada positiva 
del seu recorregut en la pràctica 
de l’atletisme, després de sen-
tir-se ben acceptada i ben valo-
rada; per descomptat atenent 
que es tracta d’un esport que no 
acostuma a tenir l’impacte me-
diàtic d’altres. Emperò, en el seu 
àmbit laboral, on la proporció de 
dones és bastant alta, li consta 
que la remuneració destinada a 
monitors i monitores dels gim-
nasos sol ser equiparable; men-
tre que, en el camp professional 
del running  les retribucions són 

francament desiguals, tot i que 
es tracti d’un esport en què cada 
vegada és més equitativa la par-
ticipació d’homes i dones.

No obstant això, és en el capítol 
de la conciliació laboral i familiar 
on ha hagut de decantar més es-
forços; desdoblant-se, i amb es-
perit positiu, per tal de conviure 
feliçment amb els seus amors: els 
seus dos fills i l’esport.

Teresa Bernadas 

Nayades Sanz

Sheila Avilés 

Yveth Camús



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

DIA INTERNACIONAL DE LES DONESDivendres 2 de març de 2018
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Ho organitza i coordina

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

Amb el suport de

Organitzen

Hi col·laboren

Biblioteca Municipal 
La Pobla 

de Claramunt


