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Dimarts 9

A les 19 h 
Xerrada col·loqui Les dones de 
Kabul amb Nadia Ghulam 
Les dones afganeses tenen avui una situ-
ació d’opressió i vulnerabilitat extrema. 
Quines estratègies de supervivència i 
resistència desenvolupen en aquest mo-
ment?. 
Nadia Ghulam (1985), Kabul, l’Afganistan. 
Escriptora premiada amb El secret del 
meu turbant (2010), Contes que em van 
curar (2014), La primera estrella de la nit 
(2016) i El país dels ocells sense ales  (2021) 
Activitat gratuïta.
Lloc: Auditori Roca (Pl. Dones del Ter, 1)
Ho organitza: Associació per a les Nacions 
Unides d’Espanya (ANUE)
Col·labora: Diputació de Barcelona.

Diumenge 14

A les 18.30 h 
Concert teatralitzat ¡Ay madre!
Un espectacle dirigit per Nuri Total que 
ens presenta un viatge a través de la 
maternitat amb cançons de tot tipus. 
Amb Nuria Cela, veu i composició musical, 
Gregori Ferrer al piano i acordió, Coloma 
Bertran al violí, Gaddafi Nuñez amb guitar-
ra i percussió, i Dani Isern, llum i so.
Activitat gratuïta. Reserva prèvia https://
entradesmanlleu.cat/bravo/concert-te-
atralitzat-ay-madre/
Lloc: Teatre Municipal de Manlleu  
Ho organitza: SIAD- Àrea de Promoció 
Social i Personal, Salut Pública, Consum i 
Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu

Dilluns 15  i dimecres 17 

De les 9.30 a les 11 h 
Taller d’iniciació al feltre 
Taller amb feltre on es confeccionarà un 
tapís commemoratiu amb motiu del 25N.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Inscripcions a: mm.maresmon@gmail.
com fins al dia 12 de novembre
Lloc: Can Patalarga (c. de la Font, 12)
Ho organitza: Maresmon 

Dimarts 16

A les 16 h 
Taller d’Autodefensa Feminista
Taller d’autodefensa feminista, on es 
donaran eines bàsiques per l’empodera-
ment femení. A càrrec de l’experta Karin 
Konkle. (2H)
Activitat gratuïta. Places limitades.  
Inscripcions: per correu electrònic al 
siad@manlleu.cat, al 93 851 08 48, o al 
SIAD Manlleu (c. Enric Delaris, 7)
Lloc: Piscines Municipals de Manlleu 
Ho organitza: SIAD Manlleu-Àrea de Pro-
moció Social i Personal, Salut Pública Con-
sum i Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu.

A les 19.30 h 
Adhesió del Ple municipal de l’Ajuntament 
de Manlleu al Manifest Institucional del 25 
N de 2021. Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència contra les dones . 
Lloc: Ajuntament de Manlleu 

Dijous 18

A les 20 h 
Maria Masoliver, planxadora de 
blanc. Any 2021
Mostra de cinema etnogràfic. Maria Maso-
liver va entrar al planxador de can Bajona 
quan tenia set anys. Des de llavors, aquest 
ha estat el seu ofici. Un nou capítol de la 
sèrie “mans destres”, amb guió de Cinto 
Torrents i realització de Jordi Crusats.
Activitat gratuïta. 
Lloc: Teatre Municipal de Manlleu 
Ho organitza: Museu del Ter 
Col·labora: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya

Divendres 19

A les 19.30 h 
Hi ha violència en el patrimoni 
Manlleuenc? 
Visita el Museu del Ter amb ulls de dona, 
és una visita a l’exposició permanent del 
Museu des d’una mirada crítica. 



A continuació 
Els pastorets o l’adveni…què? 
Esquetx teatral a càrrec de Teatre Centre 
Revisem el clàssic de Folch i Torres amb 
una perspectiva crítica i de gènere i, so-
bretot, amb molt d’humor. 
Activitat Gratuïta. Places limitades. 
Inscripcions a: Museu del Ter 93 851 51 76 o 
info@museudelter.cat
Lloc: Museu del Ter 
Ho organitza: Museu del Ter i Teatre Cen-
tre Associació Cultural

Dissabte 20 i Diumenge 21 

A les 20 h i a les 21. 30 h
 inVISIBLES – Projecte itinerant 
d’arts escèniques i visuals
A càrrec de Cia. ANÒNIMA
InVisibles, un dispositiu que converteix l’es-
pectador en protagonista de l’experiència 
perquè empatitzi amb la desigualtat i es 
converteixi en activista del canvi. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Ruta a peu entorn del passeig del Ter
Inscripció prèvia al Museu del Ter al 
938515176 de 9 a 17h (de dt a dv)
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu i 
Museu del Ter

Dilluns 22

A les 19 h  
Tertúlia amb Najat el Hachmi
Najat el Hachmi, escriptora catalana i 
autora de novel·les com Mare de llet i mel 
(2018), La filla estrangera (Premi BBVA Sant 
Joan 2015) o L’últim patriarca (Premi Ra-
mon Llull 2008), ens parlarà de la seva úl-
tima novel·la, Dilluns ens estimaran (Premi 
Nadal 2021), i ens endinsarà en algun 
dels temes que tracta com el feminisme 
i la cultura àrab, i les violències mas-
clistes. Activitat gratuïta oberta a tota la 
ciutadania. Aforament limitat
Reserva d’entrades a https://entrades-
manlleu.cat/biblioteca/
Lloc: Auditori Fundació Antiga Caixa Manl-
leu (c. del Pont 16-18 ,planta baixa)
Ho organitza: Biblioteca Municipal de 
Manlleu BBVA, emmarcat en el Club de 
Lectura De tot una mica.

Dimarts 23

A les 18 h  
Xerrada Tràfic de dones i nenes, 
detectem?  
La xerrada anirà a càrrec de Rosa M. 
Cendón, coordinadora de l’Àrea d’Incidèn-
cia de SICAR.cat 
Activitat gratuïta. Inscripcions a https://
forms.gle/xuNPyVBJoThFvri46
Lloc: Sala Coll i Bardolet (El Sucre) Vic 
Ho organitza: Ajuntaments de Tona, Vic, 
Manlleu, Torelló, Centelles, Mancomunitat 
La Plana i Consell Comarcal d’Osona 
Col·labora: PrevenciOsona

Dijous 25

A les 10 h 
Vesteix-te per al dia. 
Vestida de l’estàtua de la Benvinguda, de 
Marta Solsona.
Lloc: rotonda de la sortida de Torelló 
(cruïlla pg. Sant Joan i l’Av. Pirineus) 
Ho organitza: Maresmon 

A les 17 h 
Lectura del Manifest per a 
l’eliminació de la violència en-
vers les dones
A càrrec de l’alumnat de segon d’Inte-
gració Social de l’IES Antoni Pous i Argila.

A les 17.30 h
Dinamització d’ activitats per 
l’erradicació de les violències 
masclistes 
Obertes a tota la ciutadania. A càrrec de 
l’alumnat d’Integració Social i d’Educació 
Infantil de l’IES Antoni Pous i Argila.

I a les 19 h 
Sorteig d’obsequis entre totes  les 
persones participants a les activitats
Lloc: tot a la Plaça Fra Bernadí de Manlleu



EXPOSICIONS

Del 6 de Novembre al 19 de desembre de 2021

Exposició “De la puresa al desig”

Us volem oferir la possibilitat de contemplar una exposició diferent, on el color 
i el significat de la paraula han donat forma a les diferents interpretacions 
d’artesans i artesanes tèxtils. Fibres i pintures, traços i textures.

Tot dona forma a l’especial visió de cada obra.

Quin és el significat de les paraules? Quin és el significat dels colors? És instin-
tiu? O és l’educació que ens fa veure un color com el color pur i un altre com 
el color del desig?

El Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya és la representació d’un col·lectiu que 
es dedica a la producció, promoció, creació i a la prestació de serveis en el 
marc del sector artesà tèxtil, i és un dels principals defensors dels seus princi-
pis i tradicions, sense deixar de costat la contemporaneïtat.

Aquesta exposició es fa en el marc dels actes del 25 de novembre, Dia inter-
nacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, a Manlleu.

Entrada gratuïta Activitat oberta a tota la ciutadania
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)
Ho organitza:  Ajuntament de Manlleu-Cultura
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