
PROGRAMA D’ACTES
DE MANLLEU



Dilluns, 7 de març 
17 h

Lectura del manifest. 8 de març. 
Dia Internacional de la Dona
A càrrec dels delegats i delegades de gènere de coedu-
cació de l’INS Antoni Pous i de l’Associació Un Pas Més 
de Manlleu.

17:30 h

Lo que no se canta, recital 
musicopoètic de Mabel Flores
L’artista Mabel Flores combina poemes i relats del 
primer llibre Lo que no se canta (2021) i cançons del seu 
repertori en format acústic. 
Lloc: Tot a la Plaça Fra Bernadí
Ho organitza: Institut Antoni Pous, Un Pas Mes i el 
SIAD- Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública, 
Consum Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu.

Dimarts, 8 de març
Durant tot el dia

Espectacle enregistrat 
d’Els pastorets 
Us convidem a revisar els clàssics Pastorets de Folch i 
Torres amb una mirada feminista i molt d’humor. Aquest 
vídeo és un esquetx teatral amb motiu del 25-N .
Lloc: www.teatrecentre.cat - Youtube: Teatre Centre 
Manlleu 
Ho organitza: Teatre Centre Manlleu i Museu del Ter
Nota*: Amb la voluntat que totes les artistes, col·laboradores, 
mares, filles, àvies, i que totes les dones puguin acollir-se a la 
reivindicació dels drets de les dones, no es programaran actes 
ni activitats en directe el dia 8 de març i es portaran a terme al 
llarg del mes de març en diferents formats i espais del municipi.

Dijous, 10 de març
19 h

El vi i les dones
Coneixerem i tastarem 5 vins relacionats amb les 
dones, a càrrec de l’Èrica Peraza, sommelier i especial-
itzada en enoturisme. 
Preu: 8€. Places limitades. Inscripcions (sambucus@
sambucus.cat)
Lloc: Museu del Ter (Pl. de les Dones del Ter)
Ho organitza: Sambucus
Col·labora: Museu del Ter i Ajuntament de Manlleu 

20 h 

Teatre ELLES (coses nostres)
ELLES ens portarà a través del feminisme i l’humor a 
reflexionar sobre els rols de gènere, sobre les coses nos-
tres pel fet de ser dones. Amb la direcció i actuació de 
Mireia Casado i les actrius Paula Joseph i Agnès Jabbour.
Activitat gratuïta. No cal reservar entrada. Aforament 
limitat. Espectacle recomanat a partir dels 14 anys.
Lloc: Teatre Municipal de Manlleu (c. del Pont, 9)
Ho organitza: SIAD - Àrea de Promoció Social i Personal, 
Salut Pública, Consum i Igualtat de l’Ajuntament de 
Manlleu

Dissabte, 12 de  març

11.30 h

Presentació del conte Per què es 
riuen de Noa i xerrada col·loqui
A càrrec d’Àlex Font (1994, Centelles). L’autor, després de 
fer una gran recerca sobre  literatura infantil, diversitat 
sexual i gènere, en  va sorgir el seu conte, una història 
que pretén conscienciar als infants sobre la importància 
de ser un mateix.
Acte seguit  l’autor conduirà una a xerrada col·loqui 
sobre la diversitat sexual i el canvi de mirada de la 
societat, quan aquesta identifica a una persona en 
funció del gènere.
Activitat gratuïta. Aforament limitat. Apte per a totes 
els edats
Lloc: Museu del Ter (pl. de les Dones del Ter)
Ho organitza: Un Pas Mes
Col·labora: SIAD - Àrea de Promoció Social i Personal, 
Salut Pública Consum i Igualtat de l’Ajuntament de 
Manlleu i el Museu del Ter

Diumenge, 13 de març
A les 18 h

Teatre Nuades
Tres dones, tres lligams, tres maneres d’enfocar la 
relació que s’estableix entre dona-home-societat i entre 
dona-dona. Les diferents inquietuds, les diferents pors 
les porten a crear vincles, a parlar-ne, a jutjar-se, a 
entendre’s, a nuar-se. 
Compra d’entrades a www.teatrecentre.cat 
(10€ socis/ 12€ entrada general)

Lloc: Espai Rusiñol (c. Rusiñol, 56)
Ho organitza: Teatre Centre Manlleu Associació Cultural

http://www.teatrecentre.cat
https://www.youtube.com/user/teatrecentremanlleu
https://www.youtube.com/user/teatrecentremanlleu
http://www.teatrecentre.cat


Dissabte,19 de març
De 10 a 13 h

Venda i intercanvi de roba  
Vine a intercanviar i a vendre la roba que ja no fas ser-
vir, amb altres dones, i dona-li una segona oportunitat. 
Activitat gratuïta. Places limitades
Inscripcions: Presencialment a l’espai d’Un Pas Més (Av. 
de Roma, 77) de 16 a 19 h o per Instagram , Facebook , o 
per correu electrònic a unpasmes@gmail.com.

I a les 12 h

Desfilada de roba personalitzada
a càrrec de les col·laboradores d’Un Pas Més.
Lloc: davant d’Un Pas Mes (av. de Roma, 77)
Ho organitza: Un Pas Mes
Col·labora: Ajuntament de Manlleu

Dilluns, 21 de març

A les 18 h 

Xerrada taller Apoderament i 
Autoestima per dones
Xerrada taller de 1,5 hores de durada en què a través 
d’exercicis i dinàmiques aprendrem a millorar l’apodera-
ment i l’autoestima. A càrrec de la psicòloga Marga Sala 
i Rosa Casas treballadora social del CAP Manlleu.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Inscripció : Google Forms  o al SIAD Manlleu 
(c. Enric Delaris, 7; Manlleu, trucant al 93 851 08 48 (
de dll. a dj.) de 9 a 14 h o enviant un correu electrònic a 
siad@manlleu.cat.
Lloc: Casal Cívic Frederica Montseny (av. Puigmal, 137)
Ho organitza: CAP Manlleu
Col·labora: Casal Civil Frederica Montseny i SIAD - Àrea 
de Promoció Social i Personal, Salut Pública, Consum i 
Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu

Dimarts, 22 de març
A les 18 h

Xerrada Interseccionalitats en el 
feminisme trans*inclusiu 
Els rols i la violència dels estereotips de gènere. La 
trans* inclusivitat dins el moviment feminista. Relat 
de recerca i d’experiència laboral d’una dona trans*. A 
càrrec d’Elena Crespi, Fina Campàs i Ariadna Marcé.
Activitat gratuïta. Inscripcions: Google Forms 
Lloc: Edifici El Sucre, planta baixa, sala Coll i Bardolet 
(pl. 1 d’Octubre (Vic))
Ho organitza: Ajuntaments de Tona, Vic, Manlleu, 
Torelló, Centelles, Mancomunitat la Plana, Consorci 
del Lluçanès, Consell Comarcal d’Osona i Associació 
TALCOMSOM

A les 19.30 h

Adhesió del Ple municipal 
de l’Ajuntament de Manlleu al Manifest Institucional del 8 
de març de 2022. Dia Internacional de la Dona.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Manlleu 
(pl. Fra Bernadí, 6)

Diumenge, 27 de març
A les 19 h

Cine Fòrum Sis Dies Corrents
Valero, Moha i Pep són treballadors d’una petita 
empresa de lampisteria als afores de Barcelona. Sis dies 
corrents narra com és una setmana de les seves vides 
i les vivències que hi ha darrere de cada reparació, 
construint el relat a través de la relació que s’estableix 
entre els operaris i els seus clients. Una comèdia natural 
i plena de carisma.

Reflexionem sobre la masculinitat, els rols i estereotips 
de gènere assignats als homes, en la societat actual i 
com aquests marquen el que ens és quotidià i el que 
no ho és tant, a càrrec de Theo Valls, psicoterapeuta, 
especialista en igualtat de gènere, diversitat sexual i 
transformació social.
Entrada general: 4,5 €. 
Lloc: Cinema Casal de Gràcia (c. Roca, 4-6)
Ho organitza: Patronat del Casal de Gràcia, Ajuntament 
de Manlleu-Cultura i Acadèmia del Cinema Català
Col·labora: SIAD- Àrea de Promoció Social i Personal, 
Salut Pública, Consum i Igualtat de l’Ajuntament de 
Manlleu

https://www.instagram.com/un_pas_mes/
https://www.facebook.com/Somunpasmes
https://forms.gle/kiycvmatXJEnDb9JA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBCeO4i4-nwvVXgH67h4lehg4icg6d1SUG318gnqxib0CGdQ/viewform


EXPOSICIONS
Divendres dia 4 de març
A les 20 h

Inauguració de l’exposició Col·lectiva de 
Dones Artistes
Amb esquetx teatral del càrrec de les artistes del Teatre 
Centre 
Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget (bxda. de la Fidela, 
1-3)
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu- Cultura 
i SIAD- Ajuntament de Manlleu

Del 5 al 27 de març 

Exposició col·lectiva: 
Des de les nostres arrels
Al llarg de la història, les dones han estat apartades de 
l’educació artística, se’ls ha prohibit crear i destacar... 
I si no destacaven, no eren reconegudes i, per tant, 
invisibilitzades.

Des de l’Ajuntament de Manlleu volem reivindicar la 
feina de les creadores, per ajudar a situar-les al lloc que 
realment els correspon. Perquè malgrat les enormes 
dificultats, les dones hem estat (i som) enginyoses, 
innovadores, hàbils i talentoses.

En aquesta tercera edició hem plasmat la visió que 
tenim de les nostres arrels utilitzant diferents tècniques 
i formes d’art. Gaudiu de l’exposició i que l’art ens ajudi 
a transformar el món cap a la igualtat d’oportunitats.

Entrada gratuïta. Seguint les mesures de seguretat de la Covid-19

Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget 
Horari: de dijous a diumenge, de 18 a 20 h. 
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu-Cultura
Col·labora: SIAD- Ajuntament de Manlleu

MATERIALS I RECURSOS
Del 8 al 26 de març

Selecció literària i documental
La xarxa de biblioteques d’Osona, durant el mes de març, 
exposarà una selecció de llibres escrits per dones amb 
l’objectiu de visibilitzar les aportacions de les dones a la 
societat.
Més informació a la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA

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

ACTIVITATS FORMATIVES
Cicle de conferències per a professionals de l’àmbit 
educatiu i joventut
Dimarts, 15 de març 
De les 17.30 a les 19.30 h

Conferència Igualtat de gènere 
Es treballaran aspectes com la socialització de gènere 
i elements que la conformen. La diversitat de gènere i 
sexual. A càrrec de Creació positiva.
Format: Plataforma Meet
Activitat gratuïta. Places limitades. Enllaç inscripció
Organitzat dins el Programa Intaboo 
Dimarts, 29 de març
De les 17.30 a les 19.30 h

Conferència Comprensió de les 
violències masclistes
Què són les violències masclistes? Com es conformen les 
violències masclistes? Característiques i abordatge. A 
càrrec de Creació positiva.
Format: Plataforma Meet
Activitat gratuïta. Places limitades. Enllaç inscripció
Organitzat dins el Programa Intaboo 

ALTRES CONFERÈNCIES D’INTERÈS
Dimarts 26 d’abril 

Estratègies de prevenció i atenció dels 
consum de drogues
A càrrec de Gerard Bover, tècnic en prevenció comunitària 
del COSS. Especialista en addicció a les drogues.
Dimarts 24 de maig   

Diversitat sexual i de gènere a les aules
A càrrec de Miquel Missé, sociòleg i activista trans.
*Les inscripcions estaran obertes fins al dia abans de la conferència i el 
mateix dia us enviarem l’enllaç per a connectar-vos-hi.
**Es lliurarà un certificat d’assistència de 10 h als docents i als altres perfils 
professionals que s’inscriguin i assisteixin a tot el cicle de conferències.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=B041581B04&p_curs=2021-2022&p_es_inscr=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=B041591B04&p_curs=2021-2022&p_es_inscr=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=B041601B04&p_curs=2021-2022&p_es_inscr=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=B041601B04&p_curs=2021-2022&p_es_inscr=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_codi=B041611B04&p_curs=2021-2022&p_es_inscr=S

