
PROGRAMA D’ACTES



EXPOSICIONS
Del 6 al 28 de març
Des de la nostra pell 2
Exposició col·lectiva de dones manlleuenques i do-
nes vinculades a Manlleu, que volen expressar-se i 
visibilitzar-se a través de l’art.

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Activitat ober-
ta a tota la ciutadania
Horari de visita: de dj. a dg. de 18 a 20 h.
Lloc: Sala d’Exposicions de Can Puget (bda. de la 
Fidela, 1-3)
Ho Organitza: Cultura i SIAD de l’ Aj. de Manlleu

MATERIALS I RECURSOS
Del 8 al 20 de març
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 fem-
inista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions 
de les dones a la societat. Una mostra de llibres de 
coneixements escrits i fets per dones. Més infor-
mació 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)

ACTES I ACTIVITATS
Diumenge, 28 de febrer
A les 19 h
Cinema La Boda de Rosa
Pel·lícula dirigida per Icíar Bollaín. A punt de fer-ne 
45, la Rosa s’adona que ha viscut sempre per als 
altres i decideix engegar-ho tot a passeig i prendre 
les regnes de la seva vida. 
Entrada general: 4,5 €.
Lloc:Cinema Casal de Gràcia (c. Roca, 4-6)
Ho organitza: Cultura- Aj. Manlleu, dins el Cicle 
Gaudí

Dissabte, dia 6 de març
A les 18h
Concert Amb nom de dona
Amb la cobla MARINADA. En el marc dels actes 
del 8M. Taquilla inversa. Aforament limitat. 
Reserveu entrada a la web Teatre Centre
Lloc: Espai Rusiñol (c. Rusiñol, 56)
Ho organitza: Ag. Sardanista Manlleuenca
Col·labora: Aj. Manlleu-Cultura

Diumenge, 7 de març
De 15.30 a 18.30 h
Grafit Pels drets de les dones!
A càrrec de Territori jove i l’artista Ekira, i amb la 
col·laboració del jovent de Manlleu.
Vine a veure’l a partir del dilluns 8 de març!
Lloc: Prat del Rocòdrom (al costat del camp de 
futbol de Manlleu)
Ho organitza: Territorijove
Col·labora: SIAD- Aj. Manlleu

Dilluns, 8 de març
A les xarxes socials
Per què el 8 de març ?
Lectura del manifest i actes commemoratius amb 
motiu del 8M. A càrrec de l’alumnat de primer curs 
del CFGS d’Integració Social de l’Institut Antoni 
Pous i Argila. Visualitza-ho a les xarxes socials    
   @INSAntoniPous;    @ins_antonipous, i a la web 
www.insantonipous.cat.

Les dones de la pandèmia
Lectura del manifest amb motiu del 8M a càrrec 
de l’alumnat de PPT Manlleu. 
Visualitza-ho a     @pttmanlleu i a la web

Un tapís de les dones de Maresmon
Estrena del vídeo documental sobre el tapís de 
feltre de la Biblioteca fet per dones de Maresmon 
Món amb motiu del 25N del 2019. 
Format en línia al Canal YouTube de la Biblioteca 
Municipal de Manlleu BBVA I del 8 al 21 de març 
participa a la campanya a través de les xarxes 
socials de la Biblioteca Municipal de Manlleu! Pro-
posa un nom per al tapís!
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA i Maresmon

https://teatrecentre.cat/
https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/estudis/pfi-ptt-manlleu
https://www.youtube.com/channel/UCWYmMP7Axgr4aeT5Z9VlO9Q
https://www.youtube.com/channel/UCWYmMP7Axgr4aeT5Z9VlO9Q


Guerreres al camp de batalla 
Representació teatral a partir del poema de Maria 
Mercè Marçal. Són moltes les guerreres que estan 
lluitant dia a dia en el camp de batalla amb les 
armes més quotidianes: drap de la pols i escombra,.
Visualitzeu-la a     @teatrecentre_manlleu;  
  Teatre Centre;     @teatrecentre, i a la web  
Ho organitza: Teatre Centre Manlleu Associació 
Cultural

A les 19 h
Tertúlia Radiofònica Dones, les grans 
cuidadores de les persones en temps de 
pandèmia Com s’han sustentat les cures de les 
persones en temps de pandèmia? Parlarem dels 
rols de la dona, del paper fonamental en la cura de 
les persones. Amb Anna Casals Juventeny, d’un 
Pas Més, i Helga Masramon, psicòloga del SIAD de 
Manlleu.
Sintonitza 107 FM o descarrega’t el podcast
Ho organitza: Ràdio Manlleu, Un Pas Més i el SIAD 
de l’Aj. de Manlleu

Dimecres, 10 de març
A les 10 h
XERRADA/COL·LOQUI: Llei 17/2020, de mod-
ificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista? Quines són les 
modificacions a nivell legislatius? Nati Veraguas 
Aguilera, jurista i directora de Dones amb Empenta 
ens ho exposa per conèixer què s’ha incorporat.
Activitat gratuïta. Places limitades
Format en línia. Inscriu-te 
Ho organitza: Aj. de Tona, Vic, Manlleu, Torelló, Cen-
telles, Mancomunitat la Plana i Consell Comarcal 
d’Osona.

A les 18 h
Club de lectura virtual De Clàssics 
Comentarem el llibre Mrs. Dalloway, de Virginia 
Woolf. Conducció a càrrec de Teresa Sanglas.
Activitat gratuïta
Format en línia, amb Google Meet 
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA (c. del Pont, 16-18; Manlleu)

Dissabte, 13 de març
A les 12 h
L’Hora del conte La poció màgica de la Blan-
caneu
A càrrec de Capgiralla contes. La Blancaneu està 
cansada de netejar la casa dels set nans i de 
preparar-los sempre el menjar. El príncep està tip 
d’haver de ser sempre el cavaller fort i valent que 
ha d’anar salvant princeses. 
Activitat gratuïta
Format en línia al Canal YouTube de la Biblioteca 
Municipal BBVA de Manlleu
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA

A les 18 h
Club de lectura virtual De tot una mica
Amb la conducció d’Anna Piella es comentarà el 
llibre Una benedicció, de Toni Morrison. 
Activitat gratuïta
Format en línia, amb Google Meet 

Dimecres, 17 març
De les 16 a les 18h
Taller de cuina des del Sarró
Aprendrem a preparar plats saludables i creati-
us, amb aliments bàsics de la cuina tradicional 
marroquina. A càrrec de Latifa Chegdali i Khadija 
Mouklhis. 
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions al Sarró (ctra. d’Olot, 1), 
per Whatsapp al 616 488 264 o emplenant 
el formulari 
Lloc: Aula de cuina del Mercat Municipal de Manl-
leu (c. del Pintor Guàrdia, 6)
Ho organitza: Àrea de Promoció Social i Personal, 
Salut Pública, Consum i Igualat.

Divendres, 19 de març
A les 18.30 h
XERRADA-COL·LOQUI: Cuidem-nos! 
Conciliació, benestar emocional i COVID 
Quan parlem de conciliació, de què parlem? Es 
pot equilibrar el temps de treball i la vida personal? 
Com ens afecta en la cura d’altres i en la nostra 
autocura el moment que estem vivint? Un espai 
d’escolta per compartir i d’aprenentatge col·lectiu 
per a dones. 
A càrrec de Fil a l’Agulla.
Activitat gratuïta. Places limitades
Format en línia. Inscriu-te 
Ho organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere 
i LGTBI, SIAD Manlleu, Aj. Torelló, 
Aj. Centelles i Mancomunitat La Plana.

Divendres, 19 i dissabte, 20 de març
Sessions a les 19.00 i a les 20.30h
inVISIBLES – Projecte itinerant d’arts es-
cèniques i visuals
A càrrec de Cia ANÒNIMA InVisibles, un dispositiu 
que converteix l’espectador en protagonista de 
l’experiència perquè empatitzi amb la desigualtat 
i es converteixi en activista del canvi. Apel·lem a la 
col·lectivitat per fer front a la desigualtat. 
Activitat gratuïta. Places limitades. Ruta a peu 
entorn del Passeig del Ter 
Inscripció prèvia al Museu del Ter trucant al 
938515176 de 9 a 17h (de dt. a dv.)
Ho organitza: Museu del Ter -  Cultura- 
Aj. Manlleu

http://www.teatrecentre.cat
http://www.radiomanlleu.cat
https://forms.gle/kZYMcYFXKesZTLCXA
https://meet.google.com/ize-vgug-ygi
https://www.youtube.com/channel/UCWYmMP7Axgr4aeT5Z9VlO9Q
https://www.youtube.com/channel/UCWYmMP7Axgr4aeT5Z9VlO9Q
https://meet.google.com/ibd-qtmk-jgo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx04qYKtcbsfyaXh5-MP5VqVWe1k9fmdtN-okyGXuF5itlOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrxFiCrLGV4Gxc5FrS1LPgkIiVB7wpkLS2ctbWOGlJnwbgxQ/viewform


Dijous, 25 de març
A les 19h
Marxa exploratòria nocturna per a dones
A partir d’un recorregut a peu per Manlleu s’ex-
plorarà el municipi des la perspectiva feminista.
es parlarà de quins elements i entorns afavoreixen 
la percepció d’inseguretat en la vida quotidiana de 
les dones i en l’espai públic, amb les expertes en 
urbanisme i gènere Col·lectiu Punt6. Es recomana 
portar càmera fotogràfica o mòbil.  
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Inscripcions al SIAD de Manlleu trucant 
al 93 851 08 48 o a través del formulari 
Lloc: Inici a davant de l’Ajuntament de Manlleu (Pl. 
Fra Bernadí, 6)
Ho organitza: SIAD Manlleu- Àrea de Promoció 
Social i Personal Salut Pública Consum i Igualtat de 
l’Aj. Manlleu

A les 19.30 h
Adhesió del Ple municipal de l’Ajuntament de Man-
lleu al Manifest Institucional del 8M Dia internacio-
nal de la dona. Segueix-ho al canal de YouTube de 
l’Ajuntament de Manlleu

Diumenge, 28 de març
A les 19 h
Cinema Terra de Telers
Pel·lícula dirigida per Joan Frank Charansonnet, La 
Julieta, una nena de sis anys, arriba amb la seva 
família al lloc on es desenvoluparà la seva nova 
vida. És l’any 1923 i han hagut de fugir de la misèria 
del camp per establir-se a Colònia, però començar 
de nou en un nucli tancat no
serà fàcil. Els records d’una infància feliç, marcats 
per la industrialització, l’ànima viva d’una
nena que es converteix en dona i la duresa de la 
Guerra Civil.
Entrada general: 4,5 €
Lloc: Cinema Casal de Gràcia (c. Roca, 4-6)
Ho organitza: Cultura- Aj. Manlleu, dins el Cicle 
Gaudí

Dissabte, 10 d’abril
A les 18.30 h 
Concert Dones compositores
Espectacle de música i teatre amb DeLIS duo,for-
mat per Irma Bau i Irina Veselova i, l’actriu
Clara Cañabate. Ens mostraran a quatre dones 
compositores dels segles XIX i XX, de països
diferents però que tenien una cosa en comú: la 
invisibilització per ser dones. Amb peces
musicals i teatralització les artistes ens acostaran a 
les vides i vivències d’aquestes quatre
dones i ens mostraran una petita part del seu 
llegat..
Activitat gratuïta. Places limitades.
Les invitacions es podran recollir del 22 al 26 de 
març, de 9 a 14h, a l’edifici de Can Puget
Lloc: Teatre Centre (c. del Pont, 9)
Ho organitza: Cultura- Ajuntament de Manlleu
Col·labora: SIAD- Ajuntament de Manlleu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEJxBh0UazFeTeBY-Cu3XSvgfv7PoVdAmJvgn-yzMBPcL0w/viewform?usp=sf_link https://forms.gle/2tzJN869ef916tHH9
https://www.youtube.com/watch?v=yPYXuecXsp8
https://www.youtube.com/watch?v=yPYXuecXsp8

