Jornada de dones i feminisme
Diumenge, 11 de març
Ocupació de l’espai públic per les dones, lesbianes i trans associades de la comarca amb la finalitat de
reivindicar el paper de les dones a les associacions, els drets de les dones i denunciar les desigualtats,
discriminacions i violències viscudes.
Hi haurà paradetes informatives de les entitats Associació LGTB TALCOMSOM, Cercle de dones, Creu
Roja d’Osona, Col·lectiu Feminista Adona’t Vic, Escola de Pau del Casal Claret, La Fetillera – Col·lectiu
feminista del Lluçanès, La mà solidària i Som Dones de Taradell.
10-10.30 h. Ball country a càrrec de les dones de l’Associació Cultural Jaume Balmes del Casal Gent
Gran M. Josep Guiteras.
10.30-11 h. Ruta literària amb poemes de Montserrat Abelló i Soler i Joana Raspall i Juanola a càrrec
de Som Dones de Taradell.
11-12 h. Xerrada sobre feminismes i maternitats, organitzada pel grup feminista La Xinxa de Manlleu.
11.45-12.30h. Conta contacontes a càrrec del col·lectiu feminista del Lluçanès - La Fetillera i el
col·lectiu feminista Adona’t Vic.
12.30-13 h. Cercavila de gegantes i gegantones acompanyades per gralleres a càrrec dels geganters i
grallers del carrer Riera de Vic.
13-13.15 h. Pilar de dones a càrrec de la colla de Sagals d’Osona.
13.30-14 h. Concert de Shuvag.
14-14.30 h. Concert d’Helena i Mariona – cançó d’autora i d’arrel.
14.30-15.30 h. Dinar popular a càrrec de l’Escola Pau Dones-Casal Claret i Creu Roja d’Osona.
14-14.30 h. Concert de Na Trenca.
15.30-16 h. Dansa i cant bolivià a càrrec de l’Associació de Bolivians/es.
16.45-17.15 h. Actuació de diablesses i bruixes a càrrec de colles de diables de la comarca.
Durant tota la jornada hi haurà espais de denúncia de les discriminacions laborals a càrrec del
Col·lectiu Feminista Adona’t Vic i l’Espai Mima’t a càrrec de l’Escola de Pau del Casal Claret.
A les voltes de la Plaça hi haurà diferents pancartes reivindicatives realitzades per l’EArt Vic
Lloc: Plaça Major de Vic
Hora: A partir de les 10 h
Organitza: Totes les entitats participants i l’oficina VicDones-SIAD Osona
Col·laboració: Totes les entitats, els ajuntaments de Manlleu i de Torelló, i la Mancomunitat La Plana.
Totes les activitats són gratuïtes, excepte el dinar, que té un cost de 8 euros.

La venda de tiquets per al dinar serà a:
Oficina del VicDones-SIAD Osona (c. de la LLotja,1 2a planta. Edifici del Sucre; Vic). De dilluns a dijous
de 9 a 18 h i divendres de 9 a 14 h.
Oficina de turisme de Vic (pl. del Pes - Llotja del Blat, s/n; Vic). De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de
16 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius de 10.30 a 13.30h.
Creu Roja (c. del Molí d'En Saborit, 5-7; Vic). De dilluns a divendres de 8 a 18 h.
Oikia (c. Ramada, 14; Vic). De dilluns a divendres de 10 a 12.30 h i de 17 a 19.30 h.
La Nyàmera (rambla de Sant Domènec, 1; Vic). Dimarts i dimecres de 17 a 00 h. Dijous de 17 a 2.30 h .
Divendres i dissabte de 17 a 3 h.
SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7. - Edifici de promoció social i personal, salut pública i consum;
Manlleu). De dilluns a dijous de 10 a 14 h i dijous de 16 a 18 h.
Mancomunitat la Plana (sector el Quadro; Malla). De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a dijous
de 15 a 17h. Torelló Jove (c. Enric Prat de la Riba, 17; Torelló). De dilluns a divendres de 11 a 13 h i de
16 a 19 h
** En cas de pluja les activitats quedaran anul·lades

