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La Conca d’Òdena es mou per la igualtat de gènere.

Us presentem, un any més, l’agenda que recull els actes 
que commemoren el 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, i que es duran a terme al llarg d’aquest proper 
mes de març als municipis de la Conca d’Òdena.
El 8 de març és la data que ens recorda la necessitat de 
seguir lluitant cada dia per a reivindicar els drets de les 
dones i seguir lluitant per a la igualtat i la no 
discriminació.
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena coordina la tasca 
que diverses entitats i associacions, així com també els 
mateixos ajuntaments i equipaments públics dels 
diferents municipis, duen a terme per a la sensibilització 
ciutadana davant la discriminació de gènere i la promoció 
de les dones per a una igualtat real i efectiva, amb el 
resultat d’aquesta agenda d’actes que teniu a les mans. 
Hi trobareu activitats com xerrades i conferències, 
propostes de teatre, sessions de cinema, concursos de 
diversos formats, exposicions, tallers, fòrums, entre altres 
activitats interessants per enriquir-se i formar part del 
moviment social i el teixit associatiu de la Conca d’Òdena.
Us convidem a participar-hi activament i gaudir de totes 
les activitats. 

Regidories d’igualtat dels municipis d’Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena i 
la Pobla de Claramunt.
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agenda d’actes
Del 3 de març al 4 d’abril
EXPOSICIÓ
Violència masclista en la parella: desmuntem mites? 
Per a joves de diversos instituts de la Conca d’Òdena
Setmana del 3 al 7 de març
   IES Pere Vives Vich, Igualada
Setmana del 10 al 14 de març
   IES Pla de les Moreres, Vilanova del Camí.
Setmana del 17 al 21 de març
   Escola Anoia, Igualada
Setmana del 24 al 28 de març
   IES Joan Mercader, Igualada 
Setmana del 31 de març al 4 d’abril
   IES Montbui, Sta. Margarida de Montbui

Organitzen: Institut Català de les Dones i Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena.

Del 3 al 30 de març
EXPOSICIÓ
Portades per a l’agenda del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones presentades al I Concurs de Portades  d’Igualtat 
de Gènere de 2014 organitzat per la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena. La guanyadora de les 
quals és la portada d’aquesta agenda d’actes.

Del 3 al 14 de març
Lloc: Sala d’exposicions Talaia, Centre Cívic de Fàtima
Horari: De dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda i de 5 de 
la tarda a 10 del vespre; dissabtes de 2/4 de 10 del matí  a 
2/4 de 2 del migdia i de 5 de la tarda a 10 del  vespre.
 
Del 17 al 30 de març
Lloc: Equipament Cívic - Casal del Passeig
Horari: dilluns i divendres de 9 a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 
de 4 de la tarda a les 9 del vespre; dimarts, dimecres i dijous 
de 9 del matí a 9 del vespre; dissabtes de 9 del matí a 3 de la 
tarda; diumenges de 3 de la tarda a 9 del vespre.

Organitzen: Centre Cívic de Fàtima, Casal del Passeig i Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
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De l’1 al 22 de març 
EXPOSICIÓ
15 poemes/15 autores
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada, 
Vestíbul
Horari: matins de dimarts a dissabte 
de 10 a 1 del migdia i tardes de dilluns 
a divendres de 4 a 2/4 de 9 del vespre.
Comentari: Una selecció de quinze poemes 

d’autores catalanes significatives i una  

introducció a la seva vida i la seva obra. Exposició que recorda els 

15 anys de la Biblioteca Central d’Igualada i commemora el Dia 

Internacional de les Dones.

Organitzen: IMC – Biblioteca Central.

Dimecres 5 de març
XERRADA i Assemblea delegats i delegades oberta a 
tothom: La pèrdua de drets socials i laborals. La lluita 
pel dret a l’avortament,  a càrrec de Carmen Catalan 
Piñol, de la secretaria de la dona de CCOO de Catalunya.
Hora: 2/4 d’11 del matí
Lloc: Local de CCOO, passeig Verdaguer 122, 1ª planta, 
Igualada
Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Dimecres 5 de març 
CONFERÈNCIA 
Dones implicades i compromeses a càrrec de Sor Lucía 
Caram.
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic – Casal Montserrat 
Organitza: Grup de Dones de les Tardes dels Dimecres.
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Dijous 6 de març 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
Petjades de Nador, de Laila Karrouch
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Comentari: Anys després que la Laila ens 
expliqués la seva experiència en arribar a Vic 
procedent de Nador, i amb una mirada més 
madura, reprèn la història d'aquella noia valenta, 
convertida ara en una dona moderna que lluita per la seva felicitat.

Presentador: Bernat Ferrer
Organitzen: AMPA de l’Escola Gabriel Castellà i  IMC - Biblioteca Central.

Dijous 6 de març 
ACTE INSTITUCIONAL I CONFERÈNCIA
Dona i treball a càrrec de Cristina Sánchez i Miret, doctora en 
sociologia i especialitzada en conciliació i usos del temps.
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament d’Igualada 
Comentari: La Cristina Sánchez és investigadora i s’ha  especialitzat en 
infància, famílies, conciliació i usos del temps. Ha estat directora del 
projecte d’ investigació "Condicions de vida i hàbits socials dels joves de 
Catalunya" impulsat per la Generalitat de Catalunya. Col·labora 
habitualment en diferents mitjans de comunicació, (Catalunya ràdio, 8TV, 
La Vanguardia).

Organitzen: Dones d’Igualada, Regidoria d’Ensenyament i Programa d’Igualtat de 
gènere de l’Ajuntament d’Igualada.

A continuació: 
Entrega de Premis de Recerca Dones d’Igualada
Hora: 1/4 de 9 del vespre
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament d’Igualada

Organitza: Dones d’Igualada.
Col·labora: Regidoria d’Ensenyament i Programa d’Igualtat de gènere de 
l’Ajuntament d’Igualada.

agenda d’actes
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Divendres 7 de març 
XERRADA
Les dones al cor d’Àfrica, a càrrec de Ramona Santaeulàlia,  
llevadora que ha viatjat a la República Democràtica del Congo 
durant molts anys.
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

A continuació :
SOPAR de dones Poblatanes
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal
Organitza: Regidoria de Benestar social de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.

Divendres  7 de març 
SOPAR I ACTUACIONS
Amb sensibilitat de dona
Hora: 9 del  vespre
Lloc: Teatre Centre Unió Agrícola
Comentari: Sopar i actuacions que pretenen contribuir a fer més 
present aquest protagonisme i aquesta sensibilitat en una oferta molt 
especial, pensada per dones, realitzada per dones i obert a tothom. 

Preu del sopar: 5 euros.
Presenta: TEATRE ESPONTANI
Actuacions de: Grup Shake it, Grup del taller de guitarres 
d’Òdena,  Francina Cantarell, Grup del taller de Bolliwood 
d’Òdena, Bet Farrés i Magalí Baulida, Nuria Admetller, Grup 
Trenta Deu Maria Antonia. 

Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena i Servei a les Persones de l’Ajuntament d’Òdena.

Col·laboren: Teatre Espontani i totes les persones que actuen a l’espectacle 

Amb sensibilitat de dona.
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agenda d’actes
Divendres 7 de març 
SOPAR DE DONES
I ENTREGA DE PREMIS del 6è Concurs de Poesia
La consciència de les dones
Hora: 2/4 de 10 del vespre
Lloc: CEIP Marta Mata de Vilanova del Camí
Comentari: El veredicte del jurat es farà públic en el decurs del sopar 
de dones que tindrà lloc a les instal·lacions del CEIP Marta Mata, al 
carrer Comtes de Cardona, s/n. Les persones interessades a assistir 
al sopar de lliurament de premis, cal que truquin al telèfon 938060061 

(Lídia), abans del dimecres 5 de març. 
El preu del sopar serà de 12 euros. 
Més informació: http://donavilanovina.blogspot.com.es/
Organitza: Associació de la Dona Vilanovina.
Col·labora:  Regidoria de cultura de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Dissabte 8 de març 
XERRADA
La dona saharauí, a càrrec d’Amagasem Hafed Barka
Hora: 7 de la tarda
Lloc: La Teixidora, carrer Custiol, 10
Comentari: Presentació del treball de recerca: La importància de la 

dona sahrauí a càrrec de l'estudiant Amagasem Hafed Barka.

Organitza: Casal Independentista La Teixidora
Col·labora: Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí ACAPS-Anoia.
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Dissabte 8 de març i diumenge 9 de març 
TEATRE
De quan somiava. Cia. LADY, LADY 
Hora: dissabte a les 10 del vespre 

i diumenge a les 7 de la tarda

Lloc: Teatre de l’Aurora
Durada: 80 minuts
Preu: 15 € / 12 €
Entrades anticipades a Llegim...? Llibreria 
Comentari: Una actriu de trenta-i-tants, soltera i a l'atur, a qui no 
truquen ni per feina. Compartirem els seus somnis frustrats mentre 
canta a viva veu cançons d'Eurovision per desfogar-se. Trobada amb la 
companyia en finalitzar la funció del dissabte.

En algun moment es farà el lliurament del premi del I 
Concurs de Portades d’Igualtat de Gènere’14.

Organitzen:Teatre de l’Aurora i Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

Col·laboren: Llegim...? Llibreria i Dones d’Igualada.

 

Dissabte 8 de març 
CINEMA
"Coco" Chanel, de la rebel·lia a la llegenda,  d’Anne Fontaine
Hora: 2/4 de 8 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igualadí
Preu: Gratuït
Comentari: La pel·lícula se centra en els anys d'aprenentatge de la 
gran dissenyadora de moda per a explicar al personatge -des d'un 
angle inesperat i alhora aclaridor- com una jove d'una família molt 
modesta, autodidacta però dotada d'una personalitat excepcional, 
arriba a ser una de les grans “dones emprenedores” del segle XX, tot 
un símbol d’independència i de llibertat; creadora al capdavall del 
prototipus i de la imatge de la dona moderna, d’acord amb el seu propi 
model de vida.
Organitza: Dones d’Igualada.

Col·laboren: Zoom Festival i Ateneu Igualadí.
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agenda d’actes
A continuació:
SOPAR TERTÚLIA DE DONES D’IGUALADA
Hora: 10 del vespre
Lloc: sala de socis de l’Ateneu Igualadí
Comentari: Cal reservar trucant al 93 803 31 43 (Maribel).  
Preu del sopar: 12 euros.
Organitza: Dones d’Igualada.

Diumenge 9 de març
CAMINADA I ESMORZAR A COLL-BAS
Hora: 9:00 (Sortida)
Lloc: Sortida de Can Titó (Vilanova del Camí) 
          i arribada a l'ermita de Coll-Bas
Comentari: Cal inscripció prèvia al telèfon 93 805 04 94.

Organitza: Unió Intercomarcal de CCOO Alt Penedès-Anoia-Garraf.

Dimarts 11 de març 
CLUB DEL LLIBRE
Sílvia Alcàntara
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Comentari: Trobada dels 
participants dels clubs de 
lectura de la comarca amb 
l’autora de la novel·la Olor de 
colònia, que evoca la vida 
d’una colònia tèxtil als anys 
cinquanta.

Organitzen: Diputació de Barcelona

 i IMC - Biblioteca Central.
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Dimarts 11 de març
XERRADA
La dona i el treball associatiu
Hora: 10 del matí
Lloc: Casal del Passeig
Comentari: El grup de Dones Nour és una associació cultural 
interessada en  el treball social i cultural en general i en els temes que 
impliquen les dones, els infants i les persones joves  en especial. 

Organitza: Grup de Dones Nour.

 

Dimecres 12 de març
CONFERÈNCIA 
El projecte de reforma de la llei de l’avortament: un atac a la 
dignitat de les dones, a càrrec de Nati Veraguas membre de 
Dones Juristes i de Dones amb Empenta, Inés Vidal psicòloga 
membre de Dones amb Empenta i una llevadora a concretar.
Hora: 2/4 de 9 del vespre
Lloc: Espai Cívic Centre
Organitzen: Dones amb Iniciativa i PSC Anoia

Dijous 13 de març 
TEATRE
Dona Igual! Cia. Teatracció
Hora: 8 del vespre
Lloc: Teatre de l’Aurora
Preu: Gratuït
Comentari: Activitat de teatre divertida i engrescadora, en la 
qual es treballa la sensibilització sobre el tema de la igualtat 
d’oportunitats en perspectiva de gènere, enfocada a la 
inserció professional dels joves. L’activitat consisteix en una 
obra i en un fòrum posterior on debatre interrogants 
suscitats durant la representació.
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
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Divendres 14 de març 
CONFERÈNCIA
Las mujeres frente a las “Primaveras árabes”. Un antes y un 
después. Desde Egipto y Túnez, hasta Libia y Siria, pasando 
por Yemen y Arabia Saudí, a càrrec de Nazanin Amirian, 
periodista i escriptora iraniana
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Espai Cívic Centre
Comentari: “Les dones es van revoltar reivindicant "Pa, igualtat i pau". 
Van ser agredides, torturades, segrestades, traïdes, però ningú va 
aconseguir agenollar-les. 
Allà segueixen i no hi haurà marxa enrere.”

Organitza: Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

Dissabte 15 de març (1a part) i dissabte 22 de març (2a part) 
TALLER
Dones lúcides: Taller d’apoderament dirigit a les dones
Lloc: Espai Cívic Centre
Hora: d’11 a 1 del migdia
Inscripcions: Caldrà fer una inscripció prèvia o bé per correu 
a igualtat@micod.cat o bé per telèfon al 93 803 19 50, ext. 428 
abans del dijous 13 de març
Preu: Gratuït 
Comentari: El taller pretén visibilitzar i reconèixer tot el conjunt 
d’accions i valors que les dones en la seva vida quotidiana, en les 
institucions, en les entitats i grups informals del municipi tenen un 
efecte que genera benestar i cohesió en el territori. Es vol potenciar 
les capacitats i els recursos interns de cadascuna d’elles i la 
consciència de la seva força trencant amb els estereotips sexistes per 
esdevenir líders promotores de canvis socials. L’objectiu és teixir una 
xarxa de dones líders i agents actives del teixit econòmic i social.

Organitzen: Diputació de Barcelona
  Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
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Dissabte 15 de març 
FÒRUM
La feminitat també és multicultural
Lloc: sala de plens de l'Ajuntament d'Òdena.
Hora: 5 de la tarda
Comentari: A través d’aquest fòrum es vol donar a conèixer, en veu de 
diferents dones, la seva visió sobre el paper que tenen les dones dins 
la seva comunitat. Ens acompanyaran dones de diferents països.

Organitzen: Fòrum de Dones d’Òdena i Ajuntament d’Òdena.

Dissabte 29 de març 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
12è CONCURS DE FOTOGRAFIA. Com ens veiem les dones? 
Nosaltres i el dret a decidir.
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Comentari: Lliurament de premis durant la inauguració de l’exposició 
de les obres participants. L’exposició restarà oberta fins al dia 11 
d’abril. Ctra. de Valls, 57 – 08710 Santa Margarida de Montbui, de 
dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h, de dilluns a dijous, de 17.00 a 
20.00h, i el dissabte, també de 8.00 a 14.00h.

Organitza: Dones amb Empenta.
Col·labora: Regidoria de Serveis Personals de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui.
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agenda d’actes

BASES DEL CONCURS
Dones amb Empenta (DAE) organitzem aquest concurs que 
va adreçat a dones, sense distinció d’edat ni de procedència, 
amb l’objectiu d’animar la participació de totes en una 
activitat ludicocultural que permeti expressar-nos sobre el 
tema proposat a través d’un llenguatge artístic i a l’hora 
accessible.

1.TEMA. “NOSALTRES I EL DRET A DECIDIR”
Dones amb Empenta reivindiquem amb aquesta edició el dret 
de les dones a decidir sobre el nostre propi cos. La llibertat 
individual i col·lectiva que tant important és per a erigir una 
societat més democràtica, justa, respectuosa i plural 
trontolla. No és només un dret a decidir el que està 
amenaçat, sinó molts. D’aquí el plural, nosaltres i els drets a 
decidir. Ara et toca a tu parlar. Quin és el teu? 

2.OBRES.  3 fotografies com a màxim per participant.

3.TÈCNICA.  Lliure.

4.PRESENTACIÓ. Al dors de cada fotografia hi ha de constar 
el títol i un pseudònim de l’autora. En un sobre a part, tancat, 
l’autora ha de tornar a posar el pseudònim, tot afegint les 
seves dades personals: nom i cognoms, adreça, e-mail i un 
telèfon de contacte.

12è CONCURS DE FOTOGRAFIA
COM ENS VEIEM LES DONES?
“NOSALTRES I EL DRET A DECIDIR”
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5.ENTREGA D’OBRES. A l’atenció del 12è Concurs de 
fotografia “Com ens veiem les dones?”, a:
Dones Amb Empenta
C/ Del Clos, 42-2ª ·  08700 Igualada
Horari d’oficina: de dilluns a divendres, de 9 a 14.00h , 
             dimarts i  dijous de 15 a 18h 

6.CONSIDERACIONS. Les fotografies participants han de ser 
inèdites i estar relacionades amb el tema que es proposa. 
L’organització es reserva el dret de retirar les obres que no 
respectin aquestes bases ni els valors de l’entitat.

7. TERMINI. Fins al 21 de març del 2014.

8. PREMIS. S’estableixen 3 categories: 
 - Primer Premi: 100 €
 - Segon Premi: 75 €
 - Premi del Públic: 50 €

9.JURAT. La seva decisió serà inapel·lable i pot declarar-se 
deserta qualsevol categoria. Així mateix, l’organització es 
reserva el dret d’utilitzar les obres guanyadores com a 
material de l’entitat.

10. LLIURAMENT DE PREMIS. Dissabte 29 de març, a les 
19.00 h, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
durant la inauguració de l’exposició de les obres participants. 
L’exposició restarà oberta fins al dia 11 d’abril. Ctra. de Valls, 
57 – 08710 Santa Margarida de Montbui, de dilluns a 
divendres, de 8.00 a 14.30h, de dilluns a dijous, de 17.00 a 
20.00h, i el dissabte, també de 8.00 a 14.00h.

Més informació al:
Tel. 93 804 54 82, 
mail: donesambempenta@dae.cat
Facebook www.facebook.com/dones.ambempenta
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Atenció especialitzada
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, a 
través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), 
ofereix informació, primera atenció i acompanyament a 
les dones, en tots els àmbits relacionats amb la seva vida 
laboral, social, personal i familiar. 

SIAD-MICOD. 
Tel. 63 63 65 63 1
siad@micod.cat
ead.siad@dae.cat
Atenció a Igualada, Sta. Margarida de Montbui, Vilanova 
del Camí, Òdena i la Pobla de Claramunt

Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)
Tel 93 804 82 65

Línia d’atenció a les dones en situació de violència de la 
Generalitat de Catalunya
Tel. 900 900 120 (gratuït)

Informació

14



Organitzen

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

www.micod.cat
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Amb el suport de

Coordina:


