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Dissabte, 6 de novembre

TAULA RODONA: Converses a l’hora del vermut. Parlem de les 
violències masclistes 

Lloc: VicJove (c. Bisbe Morgades, 15, Vic)
Hora: 12 h - 13.30 h 
Organitza: VicJove i Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)

Activitat gratuïta.

Dilluns, 8 de novembre 

Dones de la música: Descoberta de grans compositores de la 
història a càrrec d’Àngels Biosca

Lloc: CCVIC Santa Anna (c. Tagamanent, 1, Vic)
Hora: 18 h - 19.30 h
Organitza: CCVIC (Centres Cívics de Vic)
Inscripcions: https://centrescivics.vic.cat/esdeveniments/dones-de-la-musica-2/
Preu de l’activitat: 8 E

#prouviolència



Dimarts, 16 de novembre

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA: Aprenem a defensar-nos a 
nosaltres mateixes 

Taller a càrrec d’Ana Tararena. L’autodefensa és l’apoderament 
del propi cos i les pròpies accions. Aquest taller introductori ens 
ensenyarà com mantenir la calma, gestionar l’espai, avaluar 
les situacions que percebem de risc, millorar la comunicació i 
l’autodefensa física.

Lloc: VicJove (c. Bisbe Morgades, 15, Vic)
Hora: 17.30 h - 19.30 h
Organitza: VicJove i Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)
Inscripcions: https://forms.gle/EJhfUdLGKjAGdSnQA 

Activitat gratuïta dirigida a dones. Places limitades.

Dijous, 18 de novembre

JORNADA: “La violencia contra menores en el deporte: Cifras y 
estrategias. Resultados del proyecto europeo CASES”

La jornada anirà a càrrec de Montse Martín, Eva Cirera, Manuel 
Ramos, Ana Martina, Iñaki Alonso i Laura Sabaté.

Lloc: Acte híbrid. En línia i presencial. (Sala Segimon Serrallonga, c. Perot Rocagui-
narda, 17, Vic) 
Hora: 9.30 h - 14.00 h
Organitza: Grup de Recerca en Esport i Activitat Física
Col·labora: Unitat d’Igualtat de la UVIC- UCC 
Inscripcions: https://cutt.ly/NR1g9BJ

Activitat gratuïta, aforament limitat.



Dissabte, 20 de novembre 

PUNT LILA
Espai d’informació i assessorament sobre les violències masclistes 
i LGTBIfòbiques, a càrrec de la cooperativa Cúrcuma. Activitat que 
dona continuïtat a l’acció de la Xarxa de Territoris Lliures de violèn-
cies masclistes impulsada per la Diputació de Barcelona.

Lloc: Plaça Major de Vic
Hora: 9.00 h - 13.00 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (OTIG)

Dilluns, 22 de novembre

XERRADA: La violència de gènere en entorns universitaris
La xerrada anirà a càrrec d’Araceli Escusol i Anna Pérez-Quintana.

Lloc: Sala d’actes. Facultat de Medicina UVic-UCC. Can Bauman. (ctra. de Roda, 70, Vic)
Hora: 10.00 h
Organitza: Unitat d’Igualtat, UMedicina UVic-UCC
Col·labora: Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Activitat gratuïta.

#ensvolemvives



Dimarts, 23 de novembre

XERRADA: TRÀFIC DE DONES I NENES. Detectem? 

La xerrada anirà a càrrec de Rosa M. Cendón, coordinadora de 
l’Àrea d’incidència Adoratius de SICAR.cat

Lloc: Sala Coll i Bardolet (plaça 1 d’Octubre-Edifici El Sucre, Vic) 
Hora: 18.00 h - 19.30 h
Organitza: Ajuntaments de Tona, Vic, Manlleu, Torelló, Centelles, Mancomunitat La 
Plana, Consorci del Lluçanès i Consell Comarcal d’Osona
Col·labora: PrevenciOsona
Inscripcions: https://forms.gle/xuNPyVBJoThFvri46

Activitat gratuïta.

Dijous, 25 de novembre

ACCIÓ PERFORMÀTICA CONTRA LES VIOLÈNCIES

Les dones de l’Escola de la Pau duran a terme un acte simbòlic 
de reflexió i denúncia contra les violències masclistes. 

Lloc: Plaça Gaudí, Vic
Hora: 10.30 h
Organitza: Associació Casal Claret de Vic

Activitat gratuïta.



TAULA RODONA: COVID-19 i Acadèmia: impactes amb perspectiva 
de gènere

La taula anirà a càrrec d’Anna Sánchez (URV), Caterina Riba 
(UVic-UCC) i Anna Pagès i Mar Rosàs (URL)

Lloc: En línia. Plataforma Zoom (sense inscripció): https://cutt.ly/wR1j1N9
Hora: 16.00 h
Organitza: Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC, Càtedra ETHOS (URL) i Grup de Recerca 
GETLIHC (UVIC-UCC)

Activitat gratuïta

TEATRE: “Serà el nostre secret”

Una de cada cinc persones de Catalunya ha patit algun tipus de 
violència sexual durant la seva infància. Malgrat que els abusos a 
menors tenen conseqüències físiques, emocionals i psicològiques 
per a tota la vida, imperi el silenci davant d’aquests fets. Direcció 
de Daniela Feixas. 

Lloc:  Espai ETC (Passeig de la Generalitat, 46, Vic)
Hora: 20 h
Organitza: UVic-UCC
Col·labora: Espai ETC
Compra d’entrades a: etcvic.cat

Dilluns, 29 de novembre

XERRADA: Drets sexuals i reproductius en temps de pandèmia: 
COVID-19, maternitat i violència institucional a Catalunya

La xerrada anirà a càrrec de Christel Keller i Sandra Ezquerra



Lloc: En línia 
Hora: 12.00 h -14.00 h
Organitza: Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures i Grup de Recerca 
Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI)
Col·labora: Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC i CEIG
Inscripcions: https://campus.uvic.cat/formulari/index.php/658482?lang=ca

Activitat gratuïta

Dimarts, 30 de novembre

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA MI MEXICAN BRETZEL 
Nuria Giménez Lorang, 2020

Una dona acomodada ens explica la seva vida a través de les 
gravacions casolanes del seu marit, que ha anat enregistrant tota 
la seva vida matrimonial. Tot embolcallat amb reflexions del seu 
diari íntim, que descriu els seus anhels, passions, inquietuds, 
dubtes i pors. 
Film inclòs en la novena edició del projecte «Conegudes (també) a 
casa», dins el programa Itineràncies de la 29a Mostra Internacio-
nal de Films de Dones de Barcelona, que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona.

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona. (c. Francesc Maria Masferrer, 4)
Hora: 20.00 h
Durada: 75 min
Organitza: Cine Club Vic, Drac Màgic Cultura Audiovisual i Oficina Tècnica d’Igualtat 
de Gènere i LGTBI (OTIG)
Col·labora: Diputació de Barcelona, amb el suport a la difusió de l’Acadèmia del 
Cinema Català 
Inscripcions: https://cutt.ly/4R1hUCT

Activitat gratuïta.



LLENÇA AQUÍ EL TEU MASCLISME
Des de l’Ajuntament de Vic i seguint amb la campanya que ja es va 
realitzar el 8 de març, es torna a fer visible la campanya de sensi-
bilització que va impulsar l’Institut Català de les Dones (ICD) amb 
el lema “Diposita aquí el teu masclisme”, i s’ha adaptat a la nostra 
ciutat. 
Al llarg de tot el mes de novembre, dos camions d’escombraries i la 
deixalleria mòbil portaran el lema “Llença aquí el teu masclisme”. 
L’acció vol donar visibilitat a aquesta realitat per poder aconseguir la 
igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, 
econòmiques i jurídiques que pateixen les dones. Reconèixer el mas-
clisme i llençar-lo simbòlicament a les escombraries és important 
perquè no podem lluitar contra una ideologia si no és reconeguda. 
Per tant, cal parlar-ne i reconèixer aquesta realitat per poder eliminar 
la desigualtat social que genera.

#25N #llençaaquielteumasclisme #niunpasenrere 
@aj_vic @icdones
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Sumem, parlem i visualitzem 
el Dia contra les Violències 

Masclistes 

• Sessió formativa per a la prevenció de les violències mas-
clistes dirigida a treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 
A càrrec de Cooperativa Cúrcuma. 

• Sessió formativa d’eines per a un llenguatge inclusiu 
adreçada al personal d’administració i serveis -PAS- de la 
UVic-UCC. A càrrec de Jordi Garcia Jané (L’Apòstrof, Coope-
rativa de comunicació).
 
• Des de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI 
(OTIG) entrem als centres educatius per oferir una proposta 
d’activitats per treballar la prevenció de les violències mas-
clistes a l’aula, tant a primària com a secundària.



Espai Dones i Lluita Feminista 
Les biblioteques de la comarca d’Osona, durant el mes de novem-
bre, exposaran una selecció de llibres escrits per dones i/o sobre el 
moviment feminista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions de 
les dones a la societat.

Il·.luminació lila 

Del rellotge de l’Ajuntament de Vic i de la xemeneia de l’Edifici 
El Sucre del 25 al 28 de novembre. 

#noenpassemniuna





Oficina tècnica d’igualtat de gènere i LGTBI ( OTIG)
www.vic.cat 

www.osonaacciosocial.cat
vicdones-siadosona@vic.cat 
93 702 72 84 / 650 540 723 


