
PROGRAMA D’ACTES
MANLLEU



  Dissabte, 2 de març
A les 7.45 h
Sortida a les colònies tèxtils, amb veu de dona
Sortida guiada per la historiadora Assumpta Montellà a les colònies 
Vidal, Viladomiu Nou i Cal Pons, des del punt de vista de la vida de les 
dones.
Preu de l’activitat: 28 € i 12 € per a la mainada (el preu inclou: autobús, entrades, 
guiatge i assegurança). Amb opció de dinar 15 € a part, o amb opció de carmanyola.
Places limitades. Inscripcions: cal enviar un correu a laxinxa@gmail.com, abans del 
23 de febrer.
Lloc de sortida: parc d’Àngela Roca de Manlleu, a les 7.45 h
Ho organitza: la Xinxa Grup Feminista de Manlleu

A les 12 h
Visita comentada: la Biblioteca amb ulls de dona
Un recorregut pels espais i prestatges de la Biblioteca destacant llibres, 
discos i altres documents d’autoria femenina que a vegades queden 
amagats. Al final es farà un vermut feminista.
Activitat gratuïta
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, fins el dia 
28 de febrer.
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (c. del Pont,16-18, 2a planta)
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 

  Dimarts, 5 de març
A les 17.30 h
Temps X recordar Mercè Rodoreda 
Lectura de poesia i fragments de Mercè Rodoreda per commemorar el 
110è aniversari del seu naixement.
Activitat gratuïta
Lloc: sala d’actes de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (ctra. d’Olot, 7)
Ho organitza: Maresmon (dins el programa Temps x Temps) i Hospital Sant Jaume 
de Manlleu.
Hi col·labora: Centre de Formació d’Adults Martí i Pol

A les 18 h
Hora del conte: Les princeses també es tiren pets
Per a infants de 0 a 3 anys, a càrrec de les educadores de l’Escola 
Bressol els Picarols 
Activitat gratuïta
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, fins el dia 
4 de març.
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (c. del Pont,16-18, 2a planta)
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA i Escola Bressol els Picarols de 
Manlleu



  Dijous, 7 de marça les 7.45 h
A les 15 h
Caminada feminista 
Recorregut per vora Ter de Manlleu a St. Hipòlit i tornada fins a la plaça 
Fra Bernadí per enllaçar amb  la lectura del manifest del Dia Internacio-
nal de la Dona.
Sortida: a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu (ctra. d’Olot, 7) a les 15 h
Arribada: a la plaça Fra Bernadí, a les 17 h 
Activitat oberta a la plantilla de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i la Residència Aura.
Ho organitza: Hospital Sant Jaume de Manlleu

A les 17.15 h
Lectura del manifest i performance a càrrec de l’alumnat de 
primer d’Integració Social  de l’INS Antoni Pous i Argila.

A les 17.45 h
Concert - Dones en Vers. Duet composat per Laura Arnal i Mònica 
Campillo, acompanyades de Marina Tomàs, a la guitarra. Amb la seva 
música ens endinsaran en la poesia de dones del nostre entorn, prope-
res, mares, àvies, cosines, amigues, filles, mestres. Dones que ens han 
ensenyat, dones de les que hem après i seguirem aprenent. Serà un 
concert ple de sorpreses. En acabar, s’obrirà un espai de diàleg, on 
tota dona pugui expressar el que fa i el que sent. 
Berenar popular* per a tota la ciutadania. Elaborat per l’alumnat de 
PFI-PTT i Dones Solidàries
Lloc: tot a la plaça Fra Bernadí
Ho organitza: IES Antoni Pous i Argila, PFI-PTT Manlleu, Dones Solidàries, i SIAD Manlleu.
Hi col·labora: Centre de Formació d’Adults Martí i Pol
*Preu del berenar: 0,50 € destinat a l’entitat Dones Solidaries per la compra i 
distribució a mantes i tovalloles. 

A les 18 h
Conferència “La contribució de les dones en la construcció del 
coneixement científic” 
A càrrec de Tura Puigvert Masó, llicenciada en Ciències químiques i 
diplomada en Història de la Ciència.
Activitat gratuïta
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu (pl. Fra Bernadí, 6, 2n pis)
Ho organitza: Afadip

  Divendres, 8 de març i dissabte, 9 de març 
A les 21 h
Monòleg La infanticida, de Víctor Català. 
Obra de teatre de petit format. Representació de La Infanticida de 
Víctor Català (Caterina Albert) a càrrec del Teatre Centre de Manlleu. 
L’actriu Enriqueta Illamola representa la Nela, una dona tancada amb 
remordiments d’un passat i uns fets únics que la van canviar. És una 
explosió d’emocions, d’història i de paraules en veu de dona. 
Aforament limitat
Preu de l’activitat: taquilla inversa. 
Lloc: Espai Rusiñol de Manlleu (c. Rusiñol 58-60)
Ho organitza: Teatre Centre Manlleu. 
Hi col·labora: Novatilu i Ajuntament de Manlleu.



  Diumenge, 10 de març
A les 12 h
Visita guiada: el Museu del Ter amb ulls de dona, a càrrec de la 
historiadora Marina Cirera. 
Des del Museu expliquem la importància de la industrialització a casa 
nostra. A través de les exposicions permanents “La fàbrica de riu” i “La 
societat industrial” en desgranem alguns dels aspectes més transcen-
dents. Ara us proposem una visita guiada per aquestes exposicions en 
clau de gènere. Hi treballaven dones a les fàbriques? En quines condi-
cions? Quines feines feien? Malgrat que són aspectes que ja hem 
tractat en d’altres ocasions, segur que no n’hem parlat prou i ni molt 
menys les hem reivindicat com es mereixen. El diumenge 10 de març 
ens mirarem el Museu del Ter amb ulls de dona.
Activitat gratuïta.
Lloc: Museu del Ter (pg. del Ter, 2)
Ho organitza: Museu del Ter

  Dijous, 14 de marçA les 15 h
A les 19.30 h
Conferència-col·loqui “Sexualitat i afectivitat en la dona adulta”, 
a càrrec de Ester Muñoz, llevadora d’ASSIR Osona.
L'interès pel sexe no desapareix amb l'edat. Reconèixer i adaptar-se 
als canvis que es produeixen durant les diferents etapes de la vida és 
indispensable perquè les dones gaudim d'una bona sexualitat. 
L'autoestima, l'afecte i una presència activa ens ajudaran a tenir unes 
bones vivències. Et convidem a participar en la xerrada que es durà a 
terme el dia 14 de març a 2/4 de 8 del vespre.
Activitat gratuïta
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (c. del Pont,16-18, 2a planta)
Ho organitza: Equip d’atenció primària Manlleu

  Dimarts, 12 de març
A les 19 h
Marxa exploratòria per a dones, des de la perspectiva feminista
Marxa de reconeixement urbà i de l’entorn del municipi de Manlleu, 
des d’una perspectiva feminista, càrrec de Col·lectiu Punt6, expertes 
en urbanisme i gènere. Durant la marxa, es parlarà de quins elements 
afavoreixen la vida quotidiana i de les percepcions d’inseguretat que 
poden generar alguns entorns i elements de ciutat en les dones. 
També es podran fer fotografies a aquells espais i elements que es 
van trobant a l’entorn urbà i que generen aquestes percepcions.
Activitat gratuïta
Places limitades. Inscripcions fins l’11 de març al SIAD Manlleu de dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h (c. Enric Delaris, 7) o a través del correu electrònic siad@manlleu.cat.
Lloc de sortida: davant l’Ajuntament de Manlleu (pl. Fra Bernadí,6), a les 19 h
Ho organitza: SIAD Manlleu



A les 19 h
Cinema: La número u 
Una pel·lícula dirigida per Toni Marshall i protagonitzada per 
Emmanuelle Debos, que ens introdueix en la història d’Emmmanuelle 
Blachey, una brillant enginyera que ha aconseguit escalar posicions i 
entrar en el comitè executiu de la seva empresa, el gegant francès de 
l’energia. Un dia un grup de dones influents li proposen ajudar-la per 
conquistar la direcció d’una important empresa que cotitza a la borsa. 
Això la convertiria en la primera dona a ocupar un lloc d’aquesta 
magnitud. Però en les esferes encara dominades pels homes, els 
obstacles de tipus professional es multipliquen.
Entrada: 7 €
Lloc: Cinema Casal de Gràcia (c. Roca 4-6)
Ho organitza: Cinema Casal Gràcia

  Diumenge, 17 de març
A les 10 h
Ruta de les dones invisibles pels carrers de Manlleu
Ruta pels carrers de Manlleu amb l'objectiu de reivindicar les dones 
que han estat invisibilitzades històricament.
Activitat gratuïta
Lloc de sortida: plaça de Dalt Vila, a les 10 h
Ho organitza: La Xinxa Grup Feminista de Manlleu

  Dimarts, 19 de març
A les 19.30 h
Adhesió del Ple Municipal de l’Ajuntament de Manlleu al 
Manifest amb motiu del 8 de març de 2019. Dia Internacional de 
la Dona.
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu (plaça Fra Bernadí, 6)

  Dimecres, 20 de març
A les 20 h
Dones de Barris, Manlleu des de l’Erm 
Programa de Ràdio Manlleu amb una tertúlia de dones de Manlleu. 
Sintonitza 107 FM.
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de l’Erm

Dones de Barris, Manlleu des de l’Erm 
Programa de Ràdio Manlleu amb una tertúlia de dones de Manlleu. 

Ho organitza: Associació de Veïns del Barri de l’Erm

Programa de Ràdio Manlleu amb una tertúlia de dones de Manlleu. 

A les 20 h
Dones de l’agenda llatinoamericana 2019 
Programa de Ràdio Manlleu amb lectures de microrelats de dones 
llatinoamericanes extrets de l’agenda llatinoamericana 2019
Sintonitza  107 FM.
Ho organitza: Pensionistes i Jubilats de CCOO



  Diumenge, 24 de març
A les 19 h
Cinema: Las tres caras  
Una pel·lícula de Jafar Panahi premiada amb el millor guió al festival de 
Cannes 2018 i amb la conxa del Festival de Sant Sebastià.
La coneguda actriu Behnaz Jafari és una jove actriu a la qual la seva 
família li impedeix que segueixi estudiant al Conservatori de Teheran. 
Benhaz decideix abandonar un rodatge i recórrer al cineasta Jafar 
Panahi per resoldre el misteri que amaguen els problemes d’aquesta 
noia.  Es desplacen en cotxe cap al nord-est rural del país, on coneixe-
ran els amables habitants del poble muntanyós, però els visitants no 
tardaran a descobrir que la tradició és tan poderosa com l’hospitalitat.
Entrada: 7 €
Lloc: Cinema Casal de Gràcia (c. Roca 4-6)
Ho organitza: Cinema Casal Gràcia

  Dimecres, 27 de març
De 9 a 14 h
Jornada “Violències masclistes en espais d’oci d’Osona”
Programa:
Inauguració, a càrrec de les regidories d’igualtat de la comarca 
Conferència: "Violències sexuals en contextos d'oci nocturn", a càrrec 
d’Ivet Oriols Vadell de l’Observatori Noctàmbul@s.
Pausa – cafè
Conferència: “La influència de l'urbanisme en la percepció de seguretat 
als espais públics i d'oci", a càrrec de Sara Ortiz Escalante, del col·lectiu 
Punt 6.
Presentació dels protocols per abordar les violències sexuals i sexistes 
en espais públics a Osona, a càrrec de Montse Pineda Lorenzo, de 
l’Associació Creación Positiva.
Cloenda a càrrec d’ Àlex Garrido Serra, Alcalde de l’Ajuntament de 
Manlleu
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia a  https://bit.ly/2TXTlqX
Lloc: Auditori Roca- Museu del Ter (pg. del Ter, 2, Manlleu)
Ho organitza: Oficina VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Ajuntament de Torelló i 
Mancomunitat la Plana.

  Dijous,  28 de març
A les 16 h
Capiquanti 
Programa de ràdio, dinamitzat per Laura Almendros i Hèctor Chiva de 
l’Equip d’Atenció Primària de Manlleu, en el qual s’abordaran les 
violències masclistes amb Mercè Rico, treballadora social de l’Equip 
d’Atenció Primària de Manlleu i Helga Masramon, tècnica d’Igualtat i 
psicòloga del SIAD Manlleu.
Sintonitza el 107 FM
Ho organitza: Equip d’Atenció Primària Manlleu 
Col·labora: SIAD Malleu



Del 9 al 31 de març

 “Tapís: la màgia de la trama”
Col·lecció d’una vintena de tapissos d'alt lliç, de diferents temàti-
ques, realitzats amb diferents textures i fibres: cotó, llana, seda,  jute, 
ràfia, feltre i niló. 
Autora: Raquel Masó Güell
Inauguració: el divendres 8 de març, a les 20 h
Lloc: sala d’exposicions de Can Puget (baixada de la Fidela, 1-3)
Horari de visita: de dijous a diumenge de 18 h a 20 h (entrada gratuïta)
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu – Cultura

EXPOSICIÓ

II Concurs de microrelats “Dones amb veu i lletra”
Temàtica: drets de les dones i lluita per eradicar desigualtats 
socials, econòmiques i les violències masclistes. 
Data límit de presentació: dilluns 1 d’abril a vicdones-siadosona@vic.cat 
o a l’oficina VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1- 2a planta- 
Edifici del Sucre; Vic) o SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7; Manlleu).
Entrega de premi: el dimarts 9 d’abril, a les 21.30 hores, a l’espai ETC 
(pg. de la Generalitat, 46; Vic). 
Premi: 300 € 
Per a més informació podeu consultar les bases del concurs al web de 
l’Ajuntament de Manlleu www.manlleu.cat/viure/siad-atencio-a-les-dones.htm

CONCURS

Espai dones i lluita feminista
La xarxa de biblioteques de la comarca d’Osona, durant el mes de 
març, exposarà una selecció de llibres, escrits per dones o sobre el 
moviment feminista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions de 
les dones a la societat.
Més informació a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 
(c. del Pont,16-18, 2a planta).

Bosses de contes per a les escoles, entitats i famílies
Recurs didàctic basat en contes amb diversos nivells educatius (fins 
als 12 anys) per treballar la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la 
diversitat familiar.
Més informació a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 
(c. del Pont,16-18, 2a planta).

MATERIALS I RECURSOS




