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LA IMATGE GRÀFICA DEL CARTELL DERIVA
DIRECTAMENT DE L'ART, JA QUE ÉS UN IDIOMA
UNIVERSAL. L’AUTORA, SARA GONZÀLEZ MARTÍNEZ, HA
RESSALTAT ELS ULLS I LA BOCA D’ASPÀSIA DE MILET,
JA QUE MIREM AL NOSTRE VOLTANT I SEGUIDAMENT
DIALOGUEM, ENS REBEL·LEM.
Però qui va ser Aspàsia? Va néixer a la polis de Jònia de Milet. Les dates del seu naixement i de la
seva mort són, aproximadament, entre 475-390 aC Va exercir com a mestra de retòrica i logografia. La seva educació, així com la llibertat dels seus costums, eren increïbles per a gran part de la
població d’Atenes, on les dones eren casades per interessos familiars i recloses dins els límits de
l’organització de l’oikos familiar.
A Atenes hi havia grups de dones que mantenien una posició més activa en la seva relació amb els
homes i l’espai públic i privat. Entre elles, hi trobem les pornai (prostitutes), les esclaves o lliures o
les hetairai que, a més de bellesa física, posseïen formació intel·lectual i artística i no responien al
rol d’esposa. A Aspàsia se la considerava de forma despectiva una hetairai, però anava més enllà:
va crear una casa d’educació per a dones on els objectes d’estudi eren l’escriptura poètica, els assumptes matrimonials i l’economia domèstica.
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A més, va ser la persona que ensenyà oratòria a Pericles i Lisicles i, així mateix, es creu que va ser
l’autora a l’ombra dels dos discursos més reconeguts de l’Atenes clàssica, destinats a elogiar la
democràcia (Menexè atribuït a Plató i la Història del Peloponès atribuït a Pericles).
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Com a conseqüència dels seus coneixements i de ser considerada instigadora d’un moviment
d’emancipació femenina i de desestabilització de la política masculina, va ser subjecte d’atacs i
va haver de comparèixer davant la justícia acusada d’impietat i llibertinatge en diverses ocasions.
Tots els dies són 8 de març, ocupem cada dia tots els espais!
Informació extreta de:
Solana Dueso, J., (1994) Aspasia de Mileto: Testimonios y discursos, Barcelona, Editorial Anthropos.

Del 2 al 31 de març

EL DRET A VOT DE LES DONES A
ESPANYA I A CATALUNYA
L’exposició, que consta de 31 làmines entre imatges i
textos, pretén donar a conèixer l’obtenció del dret a vot
de les dones a Espanya i Catalunya.
Nova Zelanda va ser el primer estat on aquest dret va
ser reconegut. I durant el període del 1919 al 1939 la
població femenina de molts països va aconseguir el dret
a vot: Polònia, Irlanda, Hongria, Alemanya, Espanya,
Àustria, elsEstats Units... En el cas d’Espanya, les Corts
Espanyoles van aprovar per majoria el sufragi universal
l’1 d’octubre de 1931 i va ser en les eleccions de 1933 que
les dones van poder votar per primera vegada.
Lloc: Casal Cívic, carrer Rocaprevera, 31 Torelló
Dimecres, 7 de març a les 19 h

DUET DE POESIA.
ELS VESPRES MALGASTATS.
ANNA MIRALPEIX I ANNA GAS
Lloc: Biblioteca Dos Rius, Plaça Vella, 6, Torelló
Organitza: Biblioteca Dos Rius de Torelló
Divendres, 9 de març a les 18 h

ISLAMOFÒBIA DE GÈNERE.
LA DISCRIMINACIÓ DE LA DONA
MUSULMANA
Un treball de recerca que ens mostra la doble discriminació que pateixen les dones: per ser musulmanes i per
ser dones.
Autora: Karima Maouhoun
Introducció: Núria Gibert i Laura Rovira
Lloc: Casal Cívic, carrer Rocaprevera, 31, Torelló
Organitza: Institut Cirvianum i el Torelló Jove
Divendres, 9 de març a les a les 21

TORNAR, DE NOEMÍ MORRAL
Tornar és un viatge d’Essaouira a Vic i de Vic als carrers
de la Barceloneta, a través dels poemes i dibuixos de la
Noemí Morral i la guitarra d’en Quim Salinas.
Però Tornar és, sobretot, un viatge íntim i emocionant,
que recorre les vivències de la Noemí en el seu camí cap
a la reconciliació amb la vida.
Autora i intèrpret: Noemi Morral
Direcció: Joan Roursa
Música: Qim Salinas
Diàleg amb l’equip creatiu després de la funció
Lloc: Teatre Cirvianum

Diumenge, 11 de març a partir de les 10 h

JORNADA DE DONES I FEMINISME
Ocupació de l’espai públic per les dones lesbianes i
transsexuals 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, les
discriminacions i les 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 a 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 a 11 h — Ruta literària
amb poemes de Montserrat Abelló i Soler i Joana Raspall i Juanola a càrrec de Som Dones de Taradell.
11 a 12 h — Xerrada sobre feminismes i maternitats
organitzada pel grup feminista La Xinxa de Manlleu.
11.45 a 12.30 h — Conta contes
Rondallaires a càrrec del col·lectiu feminista del Lluçanès - La Fetillera i el col·lectiu feminista Adona’t Vic.

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.
Totes les activitats són gratuïtes excepte el dinar que té un cost
de 8 euros. La venda de tiquets per al dinar serà al Torelló Jove
(c. Enric Prat de la Riba, 17, Torelló).
De dilluns a divendres d’11 a 13 h i de 16 a 19 h
** En cas de pluja, les activitats quedaran anul·lades.

Dijous, 22 de març a les 18 h

DESIG I FEMINISME!
Presentació Treball final de Grau basat en la hipòtesi
que les persones reaccionaran d’una manera determinada davant el contingut audiovisual.
Autores: Cristina Almirall, Emma Garolera Boix i Nefeli
Forni
Introducció: Gerard Coll-Planas, director d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere. Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya
Lloc: sala actes de la Cooperativa, carrer Enric Prat de la
Riba, 17, 1r, Torelló

12.30 a 13 h — Cercavila de gegantes i gegantones
acompanyades per gralleres a càrrec dels geganters i
grallers del carrer Riera de Vic.

Nota: es farà entrega del premi Francesca Bartrina al
millor TFG en estudis de Gènere de la UVic.

13 a 13.15 h — Pilar de dones
a càrrec de la colla dels Sagals d’Osona.

VII CONCURS DE CARTELLS
VINCULATS AL 25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES

13.30 a 14 h — Concert de Shuvag
14 a 14.30 h — Concert d’Helena i Mariona
cançó d’autora i d’arrel.
14.30 a 15.30 h — Dinar popular
a càrrec de l’Escola Pau Dones-Casal Claret i Creu Roja
d’Osona.
15.30 a 16 h — Dansa i cant bolivià
a càrrec de l’Associació de Bolivians/es.
16 a 16.45 h — Concert de Na trenca
16.45 a 17.15 h — Actuació de diablesses i bruixes
a càrrec de colles de diables de la comarca.
Lloc: plaça Major de Vic
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

Data límit de presentació: dijous 19 d’abril a l’oficina
VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1- 2a planta- Edifici
del Sucre), al SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7), al
Torelló Jove i als Punt Joves de Tona, Taradell, Balenyà,
Seva, Sta. Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de Centelles,
Viladrau, Muntanyola i Mancomunitat La Plana.
Per a més informació i per consultar bases del concurs:
Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana.
www.ccosona.cat; www.vic.cat; www.manlleu.cat;
www.torellojove.cat; www.mancoplana.cat

I CONCURS DE MICRORELATS
“DONES AMB VEU I LLETRA”
Data límit de presentació: divendres 3 d’abril a l’oficina
VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1, 2a planta- Edifici
del Sucre), al SIAD de Manlleu (c. Enric Delaris, 7), al
Torelló Jove i als Punt Joves de Tona, Taradell, Balenyà,
Seva, Sta. Eulàlia de Riuprimer, Sant Martí de Centelles,
Viladrau, Muntanyola i Mancomunitat La Plana.
Per a més informació i per consultar bases del concurs:
Ajuntament de Vic, Ajuntament de Manlleu, Ajuntament
de Torelló i Mancomunitat La Plana.
www.ccosona.cat; www.vic.cat; www.manlleu.cat;
www.torellojove.cat; www.mancoplana.cat
Dimarts, 24 d’abril a les 19.00 h

ENTREGA DE PREMIS
Entrega de premis del concurs de cartells vinculats al
25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència vers les Dones, i del concurs de microrelats
“Dones amb veu i lletra”.
Lloc: Museu del Ter (pg. del Ter, 2, Manlleu)
Organitza: oficina VicDones–SIAD Osona (Ajuntament
de Vic i Consell Comarcal d’Osona), Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Torelló i Mancomunitat la Plana.
Activitat gratuïta
Mes de març

ESPAI DONES I LLUITA FEMINISTA
La xarxa de biblioteques de la comarca d’Osona, durant
el mes de març, exposarà una selecció de llibres
escrits per dones i/o sobre el moviment feminista, amb
l’objectiu de visibilitar les aportacions de les dones a la
societat.
Lloc: Biblioteca Dos Rius (plaça Vella, 6, Torelló)
Organitza: xarxa de biblioteques d’Osona

