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A les 17.15 h
Lectura del manifest per a l’eliminació de la violència envers les dones i, a continuació,
sessió de Fotoemoció, a càrrec de l’alumnat d’Integració Social de l’Institut Antoni Pous i Argila
i l’Institut del Ter.
A les 18.00 h
Gimcana ”Dones fortes, filles i fills valents”. Activitat oberta a tothom amb diverses proves a
superar, a càrrec de l’alumnat de I’Institut Antoni Pous i Argila, Maresmon i SIAD de Manlleu.
Entre totes les persones que han participat i desenvolupat totes les proves se sortejaran entrades
per a la pista de gel de Badanadal. Activitat gratuïta.
A les 19.00 h
Entrega de premis, de la gimcana “Dones fortes, filles i fills valents” i espectacle.
A càrrec de la Peña Flamenca de Manlleu.
Lloc: tot a la plaça Fra Bernadí
Dissabte 25 de novembre i 2 de desembre
Taller de còmic autobiogràfic per a dones. Taller de dues sessions de tres hores per
endinsar-se, a través del dibuix i el còmic, en l’expressió de les pròpies vivències i experiències
individuals i col·lectives.
Edat recomanada: de 35 a 50 anys. Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal de Manlleu (carrer del Pont, 16-18, 2a planta,
93 851 14 86 o b.manlleu@diba.cat).
Horari: el dissabte 25 de novembre i el dissabte 2 de desembre de 10 a 13 h.
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (carrer del Pont, 16-18)

Dijous 2 i diumenge 5 de novembre
Documental Amazona. Un documental que fa qüestionar a la mateixa autora el sentit de ser
mare, la responsabilitat i la necessitat alhora de llibertat, i què s’amaga darrere de la idea de la
maternitat com a sacrifici. Activitat gratuïta.
Horari: dijous 2 a les 21 h, i diumenge 5 a les 18 h.
Lloc: Ateneu de Manlleu (carrer Enric Delaris, 59)
Els dilluns 6, 13 i 20 de novembre
A les 15.30 h
Taller d’iniciació al feltre per vestir la nena de l’escultura de La il·lustració de la llum del
món, de Marta Solsona, amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones. Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions a: entrellana@gmail.com
Lloc: Espai Si-dral (carrer de la Font, 12)
Dijous 16 de novembre
A les 16.30 h
Una majoria invisible: les dones obreres a les fàbriques tèxtils del Ter. Visita guiada al
Museu del Ter. Activitat gratuïta.
Inscripcions fins al 13 de novembre al Museu del Ter de Manlleu, per telèfon al 93 851 51 76 o
per e-mail a info@museudelter.cat.
Lloc: Museu del Ter (passeig del Ter, 2)
Dimarts 21 de novembre
A les 15.15 h
Taller d’autodefensa per a dones a càrrec del SIAD i la Policia Local de Manlleu. Durada: una
hora i mitja. Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions: masramonfh@manlleu.cat o 93 851 08 48
Lloc: Piscines Municipals de Manlleu (carretera de Roda, 1)
A les 19.30 h
Adhesió del ple municipal de l’Ajuntament de Manlleu al Manifest Institucional. 25 de
novembre de 2017. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu (plaça Fra Bernadí,6)
Dilluns 20 de novembre
Al matí

Vesteix-te per al dia. Vestida de l'estàtua de La Benvinguda, de Marta Solsona; l'escultura de
la Geganta de Manlleu de Gemma Farran.
I penjada de la pancarta 900 900 120 al campanar de Manlleu.
Lloc: rotonda de la sortida de Torelló (cruïlla entre el pg. de Sant Joan i l’avinguda Pirineus),
rotonda de les piscines (cruïlla de l’avinguda Puigmal i la carretera d’Olot) i plaça del Crist Rei.
A la tarda
Vesteix-te per al dia. Vestida de la nena de l’escultura La il·lustració de la llum del món, de
Marta Solsona, de la plaça Fra Bernadí.
Dimecres 22 de novembre

A les 19 h

Taller de relacions igualitàries a càrrec de Conexus. Taller dirigit a dones i homes en el qual es
reflexiona sobre les pròpies vivències, els rols i la igualtat de gènere, els models de relació tradicionals i alternatives possibles. Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal de Manlleu (carrer del Pont, 16-18, 2a planta,
93 851 14 86 o b.manlleu@diba.cat).

Lloc: Racó de Pares i Mares, Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (c. del Pont, 16-18)

Diumenge 26 de novembre
A les 19 h

Cinema: Masaan de Neeraj Ghaywan. Premiada al Festival de Cannes i al Festival de
Gijón. Drama sobre dues famílies atrapades en les restriccions hinduistes. Benarés, la ciutat
santa al costat de Ganges, no té compassió d’aquelles persones que no respecten les tradicions.
Deepak és un estudiant d’un barri pobre, Devi, una noia universitària que trenca amb la
tradicions i normes establertes, en les quals viuen les dones en la cultura hindú. La seva relació
es veurà marcada pel càstig i l’opressió que pateixen totes les persones que no les respecten.
Entrada: 7€

Lloc: Cinema Casal de Gràcia (carrer Roca 4-6)
Dimarts 28 de novembre

A les 16.30 h

Espectacle Visió actualitzada, de les relacions amb la gent gran, representació vivencial al
voltant de la violència que pateixen les persones grans. A càrrec de l’alumnat de tercer d’ESO,
Institut Antoni Pous i Argila, del programa de voluntariat. Activitat gratuïta
Lloc: Sala d’actes de l’ Hospital Sant Jaume de Manlleu (carretera d’Olot, 7)
I a més a més...
Entre el novembre i el desembre
Taller per a joves Prou sexisme, fem el nostre rap Taller de hip hop i rap contra les
violències masclistes per a joves de 14 a 20 anys, en el que es crearà la lletra d’una cançó
amb contingut relacionat amb les violències masclistes, tot facilitant les bases per una bona
creació musical instrumental i de mescla de veus.
Durada: 3 hores. Activitat gratuïta. Places limitades
Més informació al SIAD de Manlleu, carrer Enric Delaris, 7.
Telèfon 93 851 08 48, e-mail: siad@manlleu.cat.
EXPOSICIÓ
De l’11 al 26 de novembre

Exposició Ars Spiritum
Col·lecció de 52 pintures que reflecteixen el patiment, sovint silenciat, en el que viuen
moltes persones.
Autora: Olga Skildery
Inauguració: 10 de novembre a les 20 h.
Horari de visita: de dijous a diumenge de 18 a 20 h.
Lloc: sala d’exposicions de Can Puget (baixada de la Fidela, 1-3)
CONCURS
VI Concurs comarcal d’espots per a l’eliminació de la violència masclista
Sisè concurs per sensibilitzar i prevenir la violència masclista, emmarcat dins la campanya
del 25 de novembre de la comarca. Organitzat per Vic-Dones SIAD Osona, SIAD Manlleu, i
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló i la Mancomunitat la Plana.
Termini de presentació: les obres s’hauran de lliurar com a màxim el divendres 1 de desembre de 2017, fins a les 18 hores.
Resultat i entrega de premis: dimarts 12 de desembre, a les 21 hores a l’espai ETC de Vic
(pg. de la Generalitat,46); posteriorment es projectarà l’obra Ama-san (Caçadores del mar),
de Cláudia Varejão, que s’emmarca dins del programa itinerant de la 25a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.
Primer premi de 500 € i segon premi de 300 €
Consulteu les bases del concurs al web de l’Ajuntament de Manlleu.
www.manlleu.cat/viure/siad-atencio-a-les-dones.htm

