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ACTES I ACTIVITATS

DISSABTE 4

10 h

Taller sobre 
la menstruació 
de ginecologia natural 
i taller de confecció de 
compreses ecològiques
Es durà a terme un taller impartit per La 
Remeiera (@florderemeiera) sobre la men-
struació i posteriorment un taller de confecció 
de la teva pròpia compresa ecològica amb les 
companyes de A Flor de Pell (@_aflordepell_).
Activitat gratuïta per a nenes, noies i dones. 
No cal reservar entrada.
Lloc: Can Puget – Sala d’Entitats 
(bxda. De la Fidela, 1-3)
Ho organitza: Associació Un Pas Més
Col·labora: Ajuntament de Manlleu 

dimecres 7

17 h 

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

17:30 h

Espectacle de dansa 
Vulner(h)abilidades, a 
càrrec de la companyia 
Mujercitas
Aquest és un espectacle escènic i pedagògic 
format només per dones que combina l’edu-
cació emocional amb les danses urbanes, i a 
través d’un procés artístic i terapèutic, es tre-
ballen les emocions i pensaments que ens fan 
sentir vulnerables com a dones. Ho organitza: 
SIAD-SAI (LGTBIQ+) - Àrea de Promoció 
Social i Personal, Salut Pública, Consum i 
Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu

A les 18 h

Penjada de garlandes 
elaborades per dones 
als arcs de la plaça 
Fra Bernadí
Des de la residència de dones AURA de Man-
lleu, s’ha organitzat una penjada de garlandes 
fetes amb ganxet per reivindicar i posar en 
valor els espais de dones. 
Ho organitza: Associació Un Pas Més 
de Manlleu i la residència AURA 
de l’Hospital de Manlleu
Lloc: Tot a la plaça Fra Bernadí

Dimarts 8

16.30 h

Temps per recordar: 
lectura de poemes 
dedicats a la dona
Es farà una lectura compartida de poemes 
dedicats a la dona amb l’acompanyament del 
cantautor Josep Maria Puigdomènech.
Activitat gratuïta. No cal reservar entrada.
Lloc: Sala d’actes de l’Hospital Sant Jaume 
Ho organitza: Associació Maresmon i Hospital 
Sant Jaume de Manlleu
Col·labora: Ajuntament de Manlleu 



Dissabte 11

A les 12 h

L’hora del conte amb 
Sherezade Bardají
Sherezade Bardají ens explicarà contes basats 
en la vida de l’Astrid Lindgren, autora de Pipi
Calcesllargues.
Activitat gratuïta. No cal reservar entrada. A 
partir de 4 anys.
Lloc: Biblioteca de Manlleu BBVA 
(c. del Pont, 16-18, 2a planta)
Ho organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu 
BBVA
Col·labora: Ajuntament de Manlleu 

Diumenge 12

A les 12 h

Visita guiada: 
“El Museu del Ter 
amb ulls de dona”
“El Museu del Ter amb ulls de dona” és una 
visita a l’exposició permanent del museu des 
d’una mirada crítica. Un exercici d’intentar 
pensar i enfocar l’exposició tenint en compte 
la conjuntura del gènere. Un intent de pensar 
en com seria aquesta exposició si qui hagués 
llegit la història de la industrialització hagues-
sin estat (també) dones o si, en qualsevol cas, 
s’hagués tingut en compte aquesta perspec-
tiva.
Activitat gratuïta. No cal reservar entrada.
Lloc: Museu del Ter (Pl. de les Dones del Ter)
Ho organitza: Museu del Ter
Col·labora: Ajuntament de Manlleu 

Dijous 16

A les 17 h 

Xerrada-taller Espai de 
cures per a dones
Xerrada-taller de 1,5 hores de durada en què 
a través d’exercicis i dinàmiques aprendrem 
a millorar la nostra autocura: conèixer les 
nostres necessitats i els nostres límits, i viure 
de la millor manera possible. A càrrec de la 
psicòloga i tècnica del SAI Maria Rovira.
Activitat gratuïta. Places limitades 
Inscripció: al SIAD Manlleu 
(c. Enric Delaris, 7), trucant al 93 851 08 48 
(de dl. 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: SIAD-SAI (LGTBIQ+) - Àrea de 
Promoció Social i Personal, Salut Pública, 
Consum i Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu

Dimarts 21

A les 17.30 h

Recorregut de 
reconeixement 
des de la perspectiva 
de gènere a Manlleu
A càrrec del Col·lectiu Punt 6. L’objectiu 
d’aquesta proposta és dinamitzar un recorre-
gut de reconeixement i sensibilització sobre 
com l’urbanisme pot facilitar o no la vida quo-
tidiana de les persones a Manlleu. Aquestes 
rutes proposen la reflexió sobre l’entorn físic i 
social, ja que condiciona el desenvolupament 
de les activitats en totes les esferes de la 
quotidianitat.
Activitat gratuïta
Lloc d’inici: Plaça Fra Bernadí
Ho organitza: SIAD-SAI (LGTBIQ+) - Àrea de 
Promoció Social i Personal, Salut Pública, 
Consum i Igualtat de l’Ajuntament de Manlleu 



EXPOSICIONS

Divendres 3 

20 h

Inauguració de 
l’exposició: “Des del 
nostre plaer”
Amb un esquetx teatral de l’obra de teatre 
Plaaa...eh?
Direcció - Irene Gutiérrez i Camila Jaimes 
Actrius - Alex Martínez, Cristina Maroto, 
Judit Torrent, Laia Codony, Mar Prat, 
Maria Fernanda López, Meritxell Gràcia, 
Vinyet Danés, Mireia Caixàs, Núria Campàs
Entrada gratuïta. Activitat oberta a tota la 
ciutadania
Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget 
(bxda. de la Fidela, 1-3)
Horari: 20 h
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu-Cultura 
i Ajuntament de Manlleu-Àrea de Promoció 
Social, Personal, Salut Pública i Consum-SIAD
Col·labora: Teatre Centre Manlleu Associació 
Cultural

del 4 al 26

Exposició col·lectiva: 
“Des del nostre plaer”
En el marc dels actes del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, a Manlleu
On són les dones artistes? No en tenim a la 
història de l’art? No han fet res les dones?
Al llarg de la història, les dones han estat apar-
tades de l’educació artística, se’ls ha prohibit 
crear i destacar... I si no destacaven, no eren 
reconegudes i, per tant, eren invisibilitzades. 
Amb la voluntat de trencar amb aquests 
estereotips heteropatriarcals, fa tres anys va 
néixer l’exposició col·lectiva de dones de 
Manlleu. La mostra es construeix amb la 
intenció d’incentivar, donar a conèixer i posar 
en valor el talent femení i la creació cultural de 
totes aquelles dones vinculades d’una forma o 
altra amb la ciutat. 

Des de l’Ajuntament de Manlleu volem reivin-
dicar 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, innova-
dores, hàbils i talentoses. 
En aquesta tercera edició hem plasmat la visió 
que tenim del nostre plaer utilitzant diferents 
tècniques i formes d’art. Veureu que som 
creatives i creadores i que també ens agrada 
ensenyar el que fem. 
Gaudiu de l’exposició i que l’art ens ajudi a 
transformar el món cap a la igualtat d’oportu-
nitats.
Entrada gratuïta
Lloc: Sala d’exposicions de Can Puget (bxda. 
de la Fidela, 1-3)
Horari: de dijous a diumenge, de 18 a 20 h
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu-Cultura

MATERIALS
 I RECURSOS

Del 8 al 26 de marc

Mostra de còmics 
escrits i il·lustrats 
per dones 
La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA, 
durant el mes de març, exposarà una selecció 
de còmics escrits i il·lustrats per dones fets 
amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions de 
les dones a la societat.
Lloc: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA (c. 
del Pont, 16-18, 2a planta)

Bosses de contes 
per a les escoles, 
entitats i famílies
Recurs didàctic basat en contes amb diversos 
nivells educatius (fins als 12 anys) per trebal-
lar la igualtat de gènere, la diversitat sexual i la 
diversitat familiar.
Més informació a la Biblioteca Municipal de 
Manlleu BBVA (c. del Pont, 16-18, 2a planta)

,


