
Volem que el  8M 
contribueixi a fomentar 
una mirada sobre 
nosaltres, les altres i 
sobre el món, des de la 
curiositat, la fortalesa, 
la reflexió crítica i els 
desitjos d’un món i 
sobretot d’unes vides 
més visibles de les 
dones en la nostra 
diversitat.

Els esdeveniments 
vitals no són iguals per 
als homes i les dones, 
sovint les diferències 
es converteixen 
en desigualtat i les 
desigualtats donen lloc 
a les diferències.



TEATRE MUSICAL:
LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES 
Amb Georgina Llauradó i Cristina Martínez

Una actriu que també canta i una 
pianista que l’acompanya ens guien en 
aquest recorregut emotiu, combatiu, 
però també divulgatiu i divertit.

A qui li devem el wifi i el Bluetooth? Qui 
eren les Guerrilla Girls? Com és que Clara 
Schumann va deixar de compondre? 
La teoria de la relativitat és només 
d’Einstein? Per què és important el viatge 
d’Egèria? Quantes dones tenen Premi 
Nobel? A qui va salvar Irena Sendler? 
Per què va morir Olympe de Gouge? Qui 
va descriure per primer cop l’orgasme 
femení?

Un homenatge a totes 
les ties aventureres, intrèpides, 
inconformistes, idealistes, innovadores 
i irrepetibles que ens han precedit i que 
o bé no coneixem o bé no reivindiquem 
prou.

5 de març a les 18:00 h
Al Teatre Cirvianum – 5€
Organitza: Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Torelló

EXPOSICIÓ 

Dia de la Dona | Mostra de llibres 
i pel·lícules amb dones com a 
protagonistes.
Petita selecció literària i cinematogràfica 
entorn la dona.

Del 8 al 15 de març. Horari de biblioteca
A la Biblioteca del barri de Montserrat
Entrada lliure
Organitza: Biblioteca

HORA DEL CONTE
INTRÈPIDES
Amb Marta Gorchs

Una sessió de contes amb històries 
d’aventures sorprenents que ens faran 
descobrir el costat més intrèpid de les 
seves protagonistes. Enginy, coratge i un 
toc d’humor per amanir la imaginació. 
Per a infants a partir de 3 anys, en família.

14 de març a les 18:00 h
A la Biblioteca del barri de Montserrat
Entrada lliure amb inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca entorn el Dia 
Internacional de la Dona

CLUB DE LECTURA DONES 
QUE ESCRIUEN

MEMÒRIA DE NOIA D’ANNIE ERNAUX
Tertúlia entorn aquesta obra de la Premi 
Nobel de Literatura 2022.

És l’estiu de 1958. Lluny, per primera vegada, 
de la família mentre fa de monitora de 
colònies, una noia de divuit anys s’endinsa 
audaçment al món: l’amor i el sexe, el 
desconcert de ser jove, els remordiments, 
les ànsies de ser lliure i adult....
Dinamitzat per Mariona Fontserè i Andrés.

15 de març a les 19:00 h
A la llibreria Vuk
Entrada lliure amb inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca Dos Rius i Polítiques 
d’Igualtat Ajuntament de Torelló

EL PRESTATGE DE LLIBRE 
IL·LUSTRAT FEMINISTA QUE 
NO ET POTS PERDRE  

Recomanació de llibres àlbums il·lustrats 
amb temàtica feminista o de gènere.
Us convidem a compartir els vostres 
llibres il·lustrats feministes preferits o de 
referència. 

Activitat dirigida a professionals de 
l’educació, docents, pares i mares, 
artistes, i il·lustra fans i persones 
sensibilitzades en qüestions de gènere i 
feminisme. 

Després de la presentació, utilitzarem 
dos puntals per fer una biga entremig 
de la qual hi hagi els llibres il·lustrats que 
haurem portat. La instal·lació es quedarà 
durant uns dies a la biblioteca. 

9 de març a les 19:30 h
A la biblioteca del barri de Montserrat
Organitza: L’equip de l’Escola d’Arts 
Plàstiques

CLUB DE LECTURA 
VIU L’AVENTURA DE LA LECTURA 
Llegir ens fa més lliures, més savis, més 
oberts al món, més reflexius. Llegir ens fa 
millors.  

Lluís LLACH. Les dones de la Principal
La història de tres dones coratjoses -àvia, 
mare i filla- que, al llarg de quasi un segle, 
han regentat la Principal, el casal més 
important del poblet de Pous, al cor de la 
comarca vinatera de l’Abadia. Una història 
marcada per un misteriós crim i un policia 
que no vol parar fins a treure’n l’entrellat.

Una novel·la que ens parla de dones 
valentes, que tiren endavant la família i 
el negoci, en un món en transformació 
constant, dominat pels homes. 

COM M’HI APUNTO? 
Oficina de Català de Torelló
torello@cpnl.cat / 93 850 51 92

Ja podeu anar a buscar el llibre a la 
biblioteca del barri de Montserrat.

Data de la tertúlia
6 de març 2023 a les 11.15 h
A la sala 4 de la Cooperativa
C. Enric Prat de la Riba, 17, 1r pis. Torelló. 
Organitza: Centre de Normalització lingüística


