


Imatge de la campanya: 

Mireia Bover Capdevila, dissenyadora gràfica “LA KANALLA – arts visuals”

CAMPANYA DEL 8 DE MARÇ 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
VIC -  OSONA 2023



DIANA ELIZABETH HAMILTON RUSSELL (1938-2020), 
nascuda a la ciutat del Cap, a Sud Àfrica, va ser una escriptora i 
activista feminista, on va dedicar la seva energia a la lluita contra 
la violència de gènere, amb nombroses investigacions dedicades al 
camp de la pornografia, l’abús, incest, violència sexual i el concepte 
del feminicidi. 

Des de la seva ciutat de naixement, ja va començar a endinsar-se 
amb la reivindicació dels drets humans amb el conegut moviment 
antiapartheid (segregació racial), traslladant-se, després, amb dinou 
anys a Anglaterra per formar-se amb un postgrau de ciències socials, 
administració i ciència política. El 1963 va aterrar als Estats Units, i 
va ser acceptada per fer un doctorat dedicat a la investigació en la 
sociologia i l’estudi de la revolució. Tretze anys després, la Diana va 
ser una de les creadores del primer tribunal internacional de crims 
contra les dones a Brussel·les, on van participar més de 2.000 dones 
d’arreu del món, amb l’objectiu de denunciar els diferents crims que 
pateixen les dones (violència econòmica, domèstica, delictes contra 
les lesbianes...). A partir d’aquell tribunal, l’activista va aportar el 
seu granet de sorra en la creació de la primera organització feminis-
ta contra la pornografia, l’any 1977 (WAVPM) que va arribar a escala 
mundial, i la construcció d’una associació per ajudar a les víctimes 
de l’incest (Women United Against Incest-1933). 

Destaquem la seva memòria i acció, apel·lant que va ser una de les 
creadores del marc teòric del concepte feminicidi, on va redefinir el 
concepte de Carol Orlock posant sobre la taula que la violació no és 
un acte desviat i aïllat, sinó que és un acte que està integrat dins dels 
ideals de la masculinitat, al qual formen part de la societat (Rusell, 
la política de la violació, 1974), i per tant va definir que l’assassinat 
d’una dona per un home, pel fet de ser dona, tenia nom: Feminicidi. A 
més, la intenció de l’escriptora era que la violència de gènere es trac-
tés en igual condicions que per exemple els crims d’odi basats en la 
raça, ja que els feminicidis també són crims d’odi i representacions 
de poder masclista i sexista exercits envers les dones. Aquest con-
cepte va arribar a nivell internacional i va donar veu a què sortissin 
nombrosos casos de violència de gènere.



Dimecres 1 de març
Premi Llegim Ciència (PLC) – 11a edició
En aquest projecte es treballa una novel·la científica diferent en 
cada edició. El professorat acompanya a l’alumnat per la lectura 
d’una novel·la i un cop llegida, escriuen relats que responen a 
una de les dues modalitats formulades segons cadascun dels 
tríptics on hi ha les bases del certamen literari. Posteriorment, 
fan entrega dels relats i els presenten. Un jurat fa una exhaustiva 
valoració a fi de fer l’entrega dels guardons als millors relats de 
cada modalitat i categoria. 

Lloc: Aula Magna de la UVic-UCC (c. de la Laura, 13, Vic)
Hora:  Sessió 1: 9.00 a 10.30 h (categoria 1: 3r d’ESO)
            Sessió 2: 11.15 a 12.45 h (categoria 2: 4r d’ESO)
Organitza: PLC, TLC, FCTE, UDivulga
Inscripcions: Bloc TLC 

Divendres 3 de març 
Acte i reconeixement a DONES INSPIRADORES 
En motiu de la celebració del 45è aniversari del 9 Nou, i coin-
cidint amb la publicació del primer exemplar el 3 de març, s’ha 
organitzat aquest acte per reconèixer i conèixer la trajectòria de 
tres dones de la comarca anomenant l’acte Dones Inspiradores. 
L’acte vol compartir el testimoni real i conèixer les seves expe-
riències vitals com a dones empoderades exercint lideratges 
positius. 

Lloc: Espai ETC (pg. de la Generalitat, 46.  Vic)
Hora: 20.15 h
Organitza: Grup El 9 Nou
Col·labora: Ajuntament de Vic, Consell Comarcal d’Osona i Consorci de 
Serveis Socials, entre altres. 
Activitat gratuïta –  cal reserva d’entrada 
Dones inspiradores – Espai ETC (etcvic.cat)



Dilluns 6 de març
TAULA RODONA. “Compartint experiències amb una 
mirada de gènere a la vida universitària”
 
La Unitat d’Igualtat i el CEIG (Centre d’Estudis Interdisciplinaris 
de Gènere) organitzen la taula rodona  “Compartint experiències 
amb una mirada de gènere a la vida universitària”, que permetrà 
compartir experiències desenvolupades a la universitat sobre la 
introducció de la perspectiva de gènere en activitats destinades 
a estudiants universitaris o preuniversitari. L’objectiu és posar en 
comú i aprendre d’iniciatives diverses, en un espai que afavoreixi 
el debat, per a trobar sinergies i inspiració per al desenvolupa-
ment de futurs projectes.   

Lloc: Sala Segimon Serrallonga (Edifici Masia de la Torre dels Frares, c. 
d’en Perot Rocaguinarda, 17,Vic)
Hora: 12.00 - 13.30 h 
Organitza: Unitat d’Igualtat i CEIG (Centre d’estudis Interdisciplinaris de 
Gènere) 
Inscripcions: Taula Rodona: Compartint experiències amb una mirada 
de gènere a la vida universitària (office.com)

XERRADA. El paper de la dona en l’art. 

Parlarem de quin ha estat el paper de la dona al món de l’art al llarg 
del temps, a càrrec d’Irene Abril. 

Lloc: Casal Cívic i comunitari Vic Mossèn Guiteras (c. de la soledat, Vic)
Hora: 17.30 h
Organitza: Direcció general d’acció Cívica i Comunitària  amb Generali-
tat de Catalunya
Inscripcions: cc.vicmossenguiteras@gencat.cat
Activitat gratuïta



Dimarts 7 de març
PEL·LÍCULA: LA MATERNAL

Carla (Carla Quílez), de catorze anys, és una jove desafiant i rebel 
que viu en un restaurant de carretera amb la seva mare. Quan 
una treballadora social s’adona que la Carla està embarassada, 
l’ingressen a La Maternal, un centre per a mares menors d’edat 
on comparteix el seu dia a dia amb altres noies en la seva situa-
ció i els seus bebès.

Lloc: Espai ETC (Passeig De la Generalitat, 46, Vic)
Hora: 20 h
Durada: 2 h  
Organitza: Cineclub Vic
Preu: 5€
Inscripcions: Reserva d’entrades en línia a la web de l’espai ETC 
(https://etcvic.cat/cineclub/) 

Dimecres 8 de març
VAGA  
Consulteu les activitats, accions reivindicatives i manifestació 
de la Xarxa Feminista d’Osona i el Lluçanès

MARXA DEL 8M. Dia internacional de les dones.
Lectura de manifest i marxa pels diferents carrers de la Ciutat de 
Vic en reivindicació del dia internacional de les dones.

Lloc:  Plaça gaudi, Vic
Hora: 10 h 
Organitza: Assemblea de Dones del Casal Claret



ENS MOVEM 
Activitat física el passeig. Demostració i participació en dife-
rents estils de ball (zumba, country..)

Lloc:  Plaça del carbó (Passeig de Vic) 
Hora: 10.30 a 12 h 
Organitza: Associació J. Balmes i Casal cívic i comunitari Vic 
Mn. Guiteras 
Activitat gratuïta 

PERFORMANCE 
Desfilada de desigualtats. Simulació d’una desfilada de moda on 
les desigualtats en l’àmbit laboral són les protagonistes.  

Lloc: Tarima – Passeig de Vic
Hora: 12.15 h
Organitza: UGT Osona
Activitat gratuïta

PILAR EN NOM DEL 8 DE MARÇ
Construcció d’un pilar en nom del dia Internacional de les dones. 

Lloc: La central 
Hora: 20 h
Organitza: Sagals d’Osona 
Activitat gratuïta 



XERRADA: Salut Digital: la innovació que impulsen Em-
prenedors tecnològics i Corporacions farmacèutiques, a 
càrrec de Gemma Estrada.
L’objectiu de la xerrada és explicar un cas d’Innovació Oberta en 
l’àmbit de la salut digital, on conflueixen executius d’una gran 
empresa farmacèutica amb persones emprenedores d’empreses 
emergents, amb la finalitat d’impulsar la innovació en salut i con-
tribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari. 

Lloc: Presencial Aula Magna de la UVic-UCC (c. de la Laura, 13,Vic)
Hora: 11:30 a 13:00 h
Organitza: TLC, FEC, FCTE, Udivulga
Inscripcions: Taula cronologia – Tertúlies de Literatura Científica 
(uvic.cat) https://mon.uvic.cat/tlc/tlc-16a-edicio/ 

Divendres 17 de març
MARALA-Concert 
Concert. La Selma, la Clara i la Sandra són tres virtuoses de la 
música que s’interessen per la tradició com una forma d’inno-
vació més. En aquest projecte conjunt canalitzen la ràbia de les 
veus femenines silenciades durant segles i, tot reivindicant la 
cura en les seves cançons, es conxorxen en el compromís de no 
tornar a callar mai més.

Lloc: Espai ETC (Passeig De la Generalitat, 46, Vic)
Hora: 20 h
Durada: 1 h 15minuts 
Organitza: Associació Cultural Jazz Cava i Ajuntament de Vic 
Preu: 10€
Inscripcions: Reserva d’entrades en línia a la web de l’espai ETC 
(www.etcvic.cat) 



Dimarts 21 de març
XERRADA. Saps detectar situacions d’assetjament se-
xual, sexista i lgtbifòbic a la feina? A càrrec de Coope-
rativa Equilatera.
L’assetjament a la feina, i especialment aquells assetjaments 
relacionats amb les violències masclistes, són força habituals i 
sovint ens passen desapercebuts perquè es tracta de conductes 
freqüents que hem normalitzat o bé no hem estat capaces de 
denunciar-les perquè no sabíem com fer-ho o no sentíem que 
teníem el suport suficient per fer aquest pas. En aquest taller co-
neixerem millor el fenòmen del assetjament a la feina i algunes 
eines per detectar-lo i poder-hi fer front.

Lloc: Sala Coll i Bardolet. Plaça 1 d’Octubre (Edifici El Sucre), Vic.
Hora: 18.00 – 19.30 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+
Incripscions: https://forms.gle/AuejhR8DK8foQ1Rh7
Activitat gratuïta

Diumenge 26 de març
PUNT LILA
Espai d’informació i assessorament sobre les violències mas-
clistes i LGTBIfòbiques, a càrrec de la Cooperativa Doble Via. 
Activitat que dona continuïtat a l’acció de la Xarxa de Territoris 
Lliures de violències masclistes impulsada per la Diputació de 
Barcelona. 

Lloc: Mercat del Remei (passeig de la Generalitat, Vic)
Horari: 10.00 – 14.00 h
Organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI + (OTIG)



Del 21 de març al 4 d’abril

EXPOSICIÓ: “Drawing 4 equality” 
20 il·lustracions seleccionades d’artistes de diferents països de 
la Mediterrània (Marroc, Bulgària, Síria, Egipte...) que busquen 
enderrocar les barreres i estereotipis de gènere i visibilitzar les 
desigualtats presents en la societat a través de l’art i el feminisme.

CAMPANYA:  “Dones que transformen”. 
Projecte Equalmed

LLoc: “El Mur” del Vicjove (c. Morgades, 15. Vic )
Organitza: Vicjove i àrea de cooperació de l’Ajuntament de Vic  
Entrada lliure, sense inscripcions 

Del 2 de febrer al 9 de març

EXPOSICIÓ: Dones científiques i inventores, de Sandra Uve 
L’exposició presenta l’obra de les millors dones científiques i in-
ventores de la història. Cada il·lustració, va acompanyada d’una 
fitxa amb la seva biografia i una reproducció de la patent original. 
La mostra permet donar a conèixer la seva tasca i el canvi signi-
ficatiu que va suposar cadascun d’aquests invents en la nostra 
història.

LLOC: Entrada i Rampa de la Torre dels Frares de la UVic 
(c. de la Laura, 13. Vic)
Organitza: TLC, UHub, FCTE, UDivulga
Entrada lliure, sense inscripcions 

SUMEM, PARLEM I DONEM VISIBILITAT 
a la reivindicació dels nostres drets



PROJECTE “#donesdevic “ 
El projecte #donesdevic de l’escola de persones adultes CFA 
Montseny, arriba a la seva tercera edició. Té com a objectiu do-
nar a conèixer dones de Vic i la comarca posant en valor la relle-
vància de la seva tasca. Cada any els diferents grups de l’escola 
preparen les entrevistes per a realitzar a les dones vinculades a 
un col·lectiu determinat. Després de la visita de la dona al grup, 
es confecciona un pòster que es penja a l’escola, als carrers i a 
diversos comerços i espais i equipaments de la ciutat. Les entre-
vistes i els pòsters també queden recollits en el web “Dones de 
Vic” del CFA Montseny. Enguany presentem dones vinculades al 
món de la salut.

PROJECTE “Setmana Lila a la #bibliouvic 2023” + “Boom!!!” 
Durant la setmana del 6 al 12 de març,  la biblioteca de la Uni-
versitat de Vic, comparteix una selecció de set documents a 
través d’Instagram, Twitter i de la Web, amb l’objectiu de fomen-
tar, dinamitzar i fer visible la bibliografia de caràcter feminista i 
reivindicatiu. A més a més, en diferents espais de la universitat, 
trobarem fragments reals que reflecteixin la discriminació de les 
dones al llarg del temps.

CALENDARI: Dotze dones que han fet història
Des del grup de Dones d’Osonament es realitzarà un calendari de 
dotze dones rellevants de la història, amb l’objectiu de divulgar 
les aportacions de dones rellevants i generar referents femenins. 
L’inici del calendari serà el 8 de març del 2023 i finalitzarà el 8 
de març del 2024. La peculiaritat d’aquest calendari, serà que 
les dones del grup faran la caracterització de cada una de les 
dones rellevants. 
El calendari sortirà penjant a la pàgina web d’Osonament i serà 
accessible per a qualsevol persona. https://www.osonament.cat



PROGRAMA  INTABOO
El Programa Intaboo, és un recurs preventiu, gestionat per l’Ofi-
cina Jove d’Osona, el Consorci de Serveis Socials d’Osona i l’Ofi-
cina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI de Vic-Osona. El pro-
grama té per objectius principals atendre, orientar, assessorar i 
acompanyar els i les joves, el personal docent, els i les agents 
del territori, davant dubtes sobre identitats de gènere i igualtat, 
violències masclistes, riscos associats al consum de drogues i 
l’abús i ús de les pantalles. Disposa de tres eixos d’intervenció:

• Tallers formatius 
• Assessorament individual a joves i famílies
• Assessorament tècnic a centres educatius i els i les agents     
  del territori

Podeu fer arribar els vostres dubtes, consultes el telèfon 
d’INTABOO 625 245 332 

Dins la línia de tallers formatiu, es realitza, un any més,  el Cicle 
de conferències dirigida al personal docent i professionals que 
treballen en l’àmbit de joventut de la comarca d’Osona, en rela-
ció a les temàtiques del programa INTABOO. El cicle inclou les 
conferències : 

• Dimecres, 22 de febrer: PREVENCIÓ EN L’ÚS  DE LES PANTA-
LLES, a càrrec de Cristina Delgado, de Projecte Home Catalunya.
 
• Dimecres, 15 de març. LA IGUALTAT DE GÈNERE I LES VIOLÈN-
CIES MASCLISTES a les aules. Treballem casos pràctics. A 
càrrec de la Fundació Creación Positiva.

• Dimecres 19 d’abril. PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS EN EL 
CONSUM DE DROGUES, a través de casos pràctics. A càrrec de 
Cristina Delgado de Projecte Home Catalunya. 



• Dimecres 10 de maig. DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE A LES 
AULES, treballem amb casos pràctics. A càrrec de Miquel Missé, 
sociòleg i activista trans. 

LLENÇA AQUÍ EL TEU MASCLISME 
Des de l’Ajuntament de Vic, un any mes, promou la campanya 
de sensibilització que va impulsar l’Institut Català de les Dones 
(ICD) amb el lema “Diposita aquí el teu masclisme”. 
Al llarg de tot el mes de març, dos camions d’escombraries i la 
deixalleria mòbil portaran el lema “Llença aquí el teu masclis-
me”. 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 masclisme 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 ge-
nera.

#8M #llençaaquielteumasclisme #niunpasenrere/@aj_vic @icdones

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 feminisme, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions 
de les dones a la societat.

A la biblioteca Pilarin Bayés, trobareu a la primera i segona plan-
ta, una exposició de llibres de temàtica feminista vinculada al 
cicle #Ambveudedona  de l’Atlàntida. 



FEM DEO (dones, empresa, osona)
Tres entitats de la comarca, Cambra d’Osona, Creacció i el Con-
sell Empresarial d’Osona, tornen a organitzar coordinadament i 
en motiu del Dia Internacional de les Dones el FEM DEO. Aquest 
any organitzat en dues jornades les quals combinen el format 
online amb el format presencial.

Dimecres 8 de març - Digital 100%
· A les 8 h  Manifest d’Osona “en clau F” Dones de diferents 
sectors empresarials de la comarca parlaran en clau femenina. 
Com podem aconseguir feminitzar la societat en la que vivim? 
Vídeo a les xarxes socials.
· A les 13 h Publicació de Infodada de la dona a Osona i Cata-
lunya en format virtual
. A les 15 h 12 dones empresàries. Cada mes publicarem una 
entrevista a El 9 Nou a una dona empresària.

Divendres 10 de març – Acte presencial 

TERTÚLIA “EN CLAU F”
Parlarem amb Joan Vinyets, autor del llibre “Un món en clau 
F” sobre aquest procés de feminització de la societat. Tertúlia 
moderada per Montse Ayats.

GUARDÓ AL LIDERATGE FEMENÍ D’UNA DONA OSONENCA
Es farà entrega del primer guardó del FEMDEO al reconeixe-
ment d’una dona osonenca que treballa en clau F en el món 
empresarial. Guardó elaborat per l’Escola d’Arts de Vic.

DINAR NETWORKING
Horari: 13 a 15.30 h
Cost de l’acte: 10€ (inclou dinar).
Cal inscripció prèvia: Inscripció al dinar FEM DEO (google.com)
Lloc: Sala Sert (Plaça 1 d’Octubre, Edifi ci el Sucre, Vic) 



L’ATLÀNTIDA. 
#Ambveudedona
#Ambveudedona és la programació amb perspectiva de gènere 
de L’Atlàntida. Un espai de cultura conscient i combativa que té 
la voluntat de contribuir als processos de transformació social 
i incorporar-hi les veus silenciades, perifèriques i alternatives. 
Activisme i subversió des d’una programació escènica i musical 
que s’expandeix en format de xerrades, articles, exposicions i 
diàlegs. Tan necessaris com incòmodes, relats que colpeixen 
per a la superació d’un sistema hostil i l’assoliment d’una socie-
tat més lliure.

#Ambveudedona té la voluntat de descobrir i reforçar altres mira-
des, crear referents feministes i ser part activa en la composició d’un 
sistema sociocultural més equitatiu. Activisme, subversió i veus si-
lenciades, perifèriques o alternatives per contribuir a la transforma-
ció social i a l’assoliment d’una societat més lliure.

Fins al 17 de març podrem gaudir de 5 espectacles: 



Divendres, 3 de març

Paz Padilla. 
El humor de mi vida
L’espectacle que proposa Paz Padilla és un viatge vertiginós per 
les seves emocions, on predomina l’humor per sobre de tot. Un 
relat a cor obert del seu procés de dol; un procés que fuig de tots 
els   estàndards socials establerts al voltant d’allò que la gent 
entén per dol, i que ha estat producte d’un debat públic intens. 
D’altra banda, la gent té una imatge pública de Paz Padilla cons-
truïda per la televisió i per les xarxes socials que es desmunta 
quan descobreixes la persona que hi ha al darrere. 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc 
Macià Masferrer 4). Sala 1: Ramon Montanyà 
Hora: 20h
Durada: 1 h i 40 min
Preu: 10€ - 32€
Comprar entrades: Paz Padilla. El humor de mi vida | L’Atlàntida 
(latlantidavic.cat)



Dissabte, 4 de març

Les Cotton, Anita Maravillas 
La companyia Anita Maravillas, establerta al País Basc, ens pre-
senta aquest meravellós espectacle inspirat en les lluites obre-
res de les dones en la indústria tèxtil de començament de segle. 
Tot un al·legat a favor de les lluites conjuntes per aconseguir 
unes vides més dignes i felices. 
Deixant enrere els perills del seu poble natal, la família Cotton 
es dirigeix a la ciutat en busca de noves vides i oportunitats. 
Entre les teulades i les llums de la ciutat, entre les teles, els fils i 
les màquines de la fàbrica, la mare i les seves dues filles viuran 
noves aventures i perills desconeguts. Però aquesta vegada no 
estan soles i es llançaran amb força al desig de ser felices. 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc 
Macià Masferrer 4). Sala 2: Joaquim Maideu  
Hora: 18 h
Durada: 55 min 
Preu: 7 €
Comprar entrades: Les Cotton, Anita Maravillas | L’Atlàntida 
(latlantidavic.cat)

Dimecres, 8 de març 

La Churry
Una performance de la Churry. Un encàrrec de L’Atlàntida per el 
cicle en veu de dona. Una proposta on la protagonista ens parla 
de la dona i el seu empoderament des de la visió d’una clown. 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc 
Macià Masferrer 4). Sala 4: L’Atlàntida digital   
Hora: 21:30 h
Durada: 15 min 
Preu: Accés gratuït 



Dissabte, 11 de març

La Trena
Aquesta és la història de  tres dones que, nascudes en conti-
nents molt dispars, comparteixen unes idees i sentiments que 
les uneixen en un poderós anhel de llibertat. 
ÍNDIA. A Badlapur, la intocable Smita sobreviu recollint els excre-
ments d’una casta superior. Resignada a la seva condició, deci-
deix que la seva filla no segueixi els seus passos: la petita anirà 
a l’escola i la seva vida serà digna i profitosa, encara que per això 
Smita hagi de desafiar les normes establertes. 
ITÀLIA. A la Giulia li encanta treballar al taller familiar, l’últim de 
Palerm que confecciona perruques amb pèl autèntic. Hauria po-
gut anar a la universitat, però deixa l’institut amb setze anys per 
iniciar-se en els secrets d’aquest ofici. Quan el seu pare pateix 
un accident i ella descobreix que el negoci està a la vora de la 
fallida, afronta l’adversitat amb valentia i determinació. 
CANADÀ. La Sarah és una advocada d’èxit a Mont-real que ho ha 
sacrificat tot per la seva carrera: dos matrimonis fallits i tres fills 
als quals no ha vist créixer. Veu la seva vida capgirada quan s’as-
sabenta que té càncer de mama. Comprèn que ha de centrar-se 
en el que de veritat li importa. 
La Smita, la Giulia i la Sarah no es coneixen, però tenen en comú 
l’empenta i la tenacitat de les dones que rebutgen el que el destí 
els ha reservat i es rebel·len contra les circumstàncies que les 
oprimeixen. 

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc 
Macià Masferrer 4). Sala 1: Ramón Montanyà 
Hora: 20 h
Durada: 1 h 40 min
Preu: 10€ - 29€
Comprar entrades: La Trena | L’Atlàntida (latlantidavic.cat)



Dissabte, 17 de març

Scratch, 
Nou monòleg trepidant 

L’equip que va triomfar amb  A.K.A.  torna amb  SCRATCH, un 
monòleg teatral de nova creació, en el qual la música té un gran 
pes, tant dramatúrgic com escènic. Una obra que intentarà tro-
bar llenguatges físics, lingüístics i d’estil per novament, com 
a  A.K.A., apropar tant el públic jove com els adults, posant el 
punt de mira en els pactes del desig, els límits, l’aparença i simu-
lació del nostres estats anímics, la sexualitat permesa a la dona, 
entre altres temes.

Lloc: L’Atlàntida. Centre d’Arts Escèniques d’Osona (c. de Francesc 
Macià Masferrer 4). Sala 2: Joaquim Maideu 
Hora: 20 h
Durada: 1 h 20 min
Preu: 10€ - 12€
Comprar entrades: Scratch | L’Atlàntida (latlantidavic.cat)
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