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_primavera 2015 
 

_PER A MÉS INFORMACIÓ_ESPAI D’EQUITAT 
_Tel. 93 816 90 02_Correu electrònic: equitat@vilanova.cat 

_Plaça de la Vila 8, baixos (vestíbul de l’Ajuntament) 
_08800 Vilanova i la Geltrú 

amb la col.laboració 

Del 7 al 21 d’abril_'15 
\ Exposició “Dones d’empresa”_ 
 

La biblioteca Joan Oliva i Milà acull aquesta exposició que vol contribuir a fer visibles 
les aportacions històriques de les dones a l’activitat empresarial de Catalunya_ 
 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 

Produïda per FIDEM (Fundació per a la dona emprenedora) i l’Institut Català de les Dones_ 

26 de març_'15 
\ Veus de dones __ poetesses del món_ 
 

En el marc del Dia Mundial de la Poesia enguany es dedica l’acte a la poetessa  
cubana Carilda Oliver Labra. El compositor José Maria Alfaya posarà veu i música als seus 
poemes_ 
 

_Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 19.30 h 
 

Associació de Dones La Frontissa, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

21 de març_'15 
\ Dia Mundial de la Poesia_ 
 

Dues poetesses, Mercè Sole i Francesca Calaf, comparteixen els seus 
poemes interpretats per altres dones, que ens traslladaran al seu univers creatiu_ 
 

_Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 18.30 h 
 

Associació de Dones La Frontissa, Regidories de Cultura i de Convivència i Equitat_ 

15 de març_'15 
\ Visita guiada per l’exposició guanyadora del premi Donart 2015_ 
 

A càrrec de la seva autora, Isabel Pons Tello_ 
 
_Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 12 h 
 

Associació de Dones La Frontissa, Regidories de Cultura i de Convivència i Equitat_ 

19 de març_'15 
\ Jornada formativa al voltat de la diversitat i la convivència_ 
\ “L’Ecologia Emocional i l’art de viure”_  
 
A càrrec de Maria Mercè Conangla i Jaume Soler, creadors del model Ecologia Emocional, 
autors de diversos llibres sobre el tema i fundadors de Fundació Àmbit Ecologia Emocional_ 
Presentació del Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
càrrec de persones responsables del Servei_ 
 
_Lloc: Centre Cívic La Geltrú, a les 18 h 
 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 

9 d’abril_'15 
\ Taula rodona “Dones emprenedores, dones amb empresa”_ 
 

Amb la participació de Montserrat Gatell, presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
M. Rosa Nogué, escriptora i Montserrat Andreu, Albà ÍntimT_ 
 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà a les 19.30 h 
 

Dones d’Empresa Penedès-Garraf, Associació d’Empresaris del Garraf i Biblioteques Municipals_ 

29 d’abril_'15 
\ Conferència “Parlem d’islam i fem-ho bé: la terminologia no és innocent”_ 
 

A càrrec de Dolors Bramon, professora Emèrita de la Universitat de Barcelona_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
 

Regidoria de Convivencia i Equitat_ 



  

 

5 de març_'15 
\ Xerrada Teresa Mañé, la lluita per la igualtat_ 
 

A càrrec de Joaquim Micó i Millan_ 
 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà, a les 18.30 h 
 

Biblioteques municipals_ 

6 de març_'15 
\ Commemoració del Dia Internacional de les Dones_ 
\ Dones d’Aigua_ 
 

La plaça de la Vila serà l’escenari on seran homenatjades aquestes figures femenines 
de la mitologia catalana, per recuperar la seva influència en la creació de cultura, 
amb una dansa participativa conduïda per membres de l’Associació Brascat i l’Institut 
Manuel de Cabanyes_ 
 

_Lloc: Plaça de la Vila, a les 12 h 
 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 
\ Lectura solemne del manifest institucional_ 
 
 A càrrec de Manoli Álvarez, membra fundadora de La Frontissa i del Taller Dones amb 
Memòria i testimoni de “la vaga de les galledes”_ 
 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 12 h 
 
Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 
\ Inauguració de l’exposició “El llenguatge de la matèria”, guanyadora  
  del premi Donart 2015_ 
 
Isabel Pons Tello és la guanyadora de la 9a edició d’aquest premi que vol donar  
Visibilitat a les dones artistes residents a Catalunya_ 
Exposició del 6 al 19 d’abril_ 
 
_Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 19 h 
 
Associació de Dones La Frontissa, Regidories de Cultura i de Convivència i Equitat 

7 de març_'15 
\Presentació del col�lectiu Casal de Dones_ 
 
Concentració, cercavila, manifest i vermut popular_ 
 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 12 h 
 
Casal de Dones i Regidoria de Convivència i Equitat 
 
\ Hora del conte_ 
“La sorprenent història de la princesa que flotava” 
Tirabec: contes i titelles ens explicarà aquest conte escrit per Florence Perry  
Heide_ 
 
_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà, a les 12 h 
 
Biblioteques municipals  

8 de març_'15 
\ Dia Internacional de les Dones_ 
 
\Construint somnis_ 
 
Recull i mostra de desitjos d’una millor vida per les dones del món 
Entre totes, al llarg de la història, fem que la nostra veu tingui valor_ 
 
_Lloc: Plaça de la Vila, a partir de les 11 h 
 
Espai Dona VNG 
 
\Concentració i lectura de manifest_ 
 
Entitats i Associacions de Dones del municipi es concentraran a la plaça de la Vila 
per commemorar el 8 de març_ 
 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 11.30 h_ 
 
Casal de Dones 

8 de març_'15 
\ Dia Internacional de les Dones_ 
\ Mostra de dansa tradicional_ 
 
Homenatge a les dones vilanovines que fa 50 anys van participar en la “vaga de les 
galledes” 
Ball de les rentadores, a càrrec de les dones del grup de Dansa de Vilanova 
Ball de les dones d’aigua, a càrrec dels Bastoners de Malla del sud d’Osona_ 
 
_Lloc: Plaça de la Vila, a les 13 h 
 
Regidoria de Convivència i Equitat 

10 de març_'15 
\ Projecció i debat de la pel�lícula “La fuente de las mujeres”_ 
 
La història d’una vaga d’amor a l’Orient Mitjà_ 
Preu d’entrada: 5 € 
 
_Lloc: Cinema Bosc, a les 20 h 
 
Cine Club Sala 1 i Regidoria de Convivència i Equitat 

12 de març_'15 
\ Presentació del llibre “Sonidos del mundo”_ 
 

A càrrec de la seva autora, Agustina Moya Sánchez. Recull de 60 poemes que  
expressen emocions de la seva vida i al voltant de l’actualitat mundial_ 
 
_Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 19.30 h 
 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
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