
 
 
 

 

 

 

ÀGORA 

\Xerrades 
\Exposicions 
\Formació 
\Actes simbòlics 
 

 
Propostes de convivència i 

equitat 
 

Març 2017 
amb la col.laboració 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  

Més informació a l’agenda de la web municipal 

SERVEI DE CONVIVÈNCIA I EQUITAT 
_Tel. 93 816 90 02—93 814 00 00  ext. 3370 
_Correu electrònic: equitat@vilanova.cat i  

convivencia@vilanova.cat 
_Plaça de la Vila 8, 12 

\Diumenge, 12 de març, a les 12h 
\Visita comentada de l’obra Habitar dins el cor 
A càrrec de l’artista Rosa Oter 
Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala 
 

\Divendres, 24 de març a les 19h 
\Taula rodona 
Intervencions de Mireia Rosich, directora del Museu Víctor Balaguer, Rosa Soler, 
presidenta de l’Associació de Dones La Frontissa, Ester Alsina, doctora en història 
de l’art, investigadora d’art i artista i Francesca Calaf, pintora, poetessa i comissà-
ria de Donart 
Organitza: Associació de Dones La Frontissa amb la col·laboració de la Regidoria de 
Cultura, Convivència i Equitat 
Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala 
 

\Dimecres, 15 de març, de 10.30 a 12h 
\Eines de ioga per a l’empoderament de les dones i millorar 
l’autoestima 
A càrrec de Lali Jasjeev, associació Fem Unió-fem yoga Lali Jasjeev Kaur & Diego 
Jasjot Singh. Amb les dones del projecte Dona Identitat Diversitat (DID) 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Activitat oberta per tothom. Sessió gratuïta 
 

\Dimecres, 15 de març, de 17 a 18.30h 
\Jacuzzi financer per a dones 
A càrrec de Tere Valero i Geira, experta en relacions de parella i coach financera 
Lloc: A la Sala d’Actes del Casal de Dones 
Inscripció: gratuïta el mateix dia 
Organitza: Fundació Salut i Societat sense fronteres 
 

\Dimecres 15 de març, a les 20h 
\Taula rodona: Capital humà, el recurs més important de les 
empreses 
A càrrec de Dones d’Empresa de l’ADEPG 
Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà 
Organitza: en col·laboració amb ADEPG i Dones d’empresa Penedès-Garraf 
 

\Dissabte, 18 de març a les 21h 
\Teatre documental: Claudia 
Història i identitat. Claudia és memòria, revolució, valentia i justícia. A càrrec de la 
companyia La Conquesta del Pol Sud. Espectacle programat en el marc del Dia  
Internacional de la Dona 
Lloc: Teatre Principal. Entrades a taquilla, dissabtes de 17 a 20h i  
a www.elprincipal.cat 

ALTRES SERVEIS I/O ACTIVITATS PERMANENTS 
\Taller Dona Identitat i Diversitat (DID) 
Espai de trobada i de creixement personal, per a cultivar les relacions entre dones 
de la ciutat de diferents orígens i edats, i crear vincles oblidant els prejudicis. Els 
dimecres de 10.30 a 12h, a la Sala Verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12) 
Informació: Espai d’Equitat (vestíbul Ajuntament) o al tel. 93 8169002 
equitat@vilanova.cat 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
 

\Grup de suport i autoajuda per a joves LGTBI 
Et planteges si ets lesbiana, gai, transsexual, bisexual, intersexual...? 
Nosaltres estem amb tu! Trobades quinzenals adreçades a nois i noies amb la presèn-
cia de persones expertes en diversitat sexual i de gènere 
Informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8), Oficina Jove (Rasa del Miquelet, 
16) a equitat@vilanova.cat o per whatsapp 626 234 696 
 

\Amb un dia no n’hi ha prou! 
\Trobada reivindicativa per donar veu a les víctimes de la 
violència masclista 
Per denunciar el degoteig de feminicidis constant i totes les persones assassinades 
per la violència masclista. El 25 de cada mes, a les 19h, trobada a la cruïlla de  
Francesc Macià amb Rambla Principal 
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú 

 



   
\Del 22 de febrer al 5 d’abril, de 18.30 a 20h 
\Curs: Paternatge responsable 
Formació de 7 sessions adreçada a futurs pares i pares novells. A càrrec d’Oriol Gi-
nés, psicòleg de l’Associació Conexus i Isabel Ràfols, llevadora de l’ASSIR. 
Lloc: al segon pis de la Casa Olivella 
Inscripcions: ASSIR tel. 93 8932200, Espai d’Equitat tel. 93 8169002 
equitat@vilanova.cat o per watsapp 626234696 
Organitza: ASSIR i Regidoria de Convivència i Equitat amb el suport de la Diputació 
de Barcelona 
 

\Tots els dilluns (no festius) fins el 29 de maig,  
de 17 a 18.30h 
\Taller: Les dones i l’amor 
Un taller per descobrir les respostes a unes relacions plenes, a càrrec de Tere Valero 
i Geira, experta en relacions de parella i coach financera 
Lloc: Sala de reunions al segon pis del Casal de Dones 
Inscripcions: el mateix dia del curs 
Preu: 3€ donatiu pel projecte de l’Associació NEEM Bangalore a l’India, Escolaritza-
ció de nenes filles de malalts de lepra 
Organitza: Fundació Salut i Societat sense Fronteres 
 

\Dimecres, 8 de març, s’obren les inscripcions de la 
20a edició del Concurs Fotogràfic “L’empremta  
femenina” 
Aquest concurs té com a objectiu visibilitzar la imprescindible participació de les 
dones en l’avenç positiu de la nostra societat al llarg de la història, mitjançant un 
reportatge documental que reflecteixi l’aportació de les dones en diferents àmbits: 
laboral, social, familiar, d’oci, etc. Es podran presentar els treballs fins a les 23.59 
hores del dia 28 d’abril de 2017 
Organitza: Col.lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat 
Col.labora: Centre Fuji Vilanova. Informació i bases www.vilanova.cat 
 

Activitats en el marc de la commemoració del 
Dia Internacional de les Dones 

\Divendres, 3 de març 
\EQUAL PAY DAY 
Activitat per reivindicar la desigualtat salarial que existeix entre dones i homes. A 
les 12 h a la plaça de la Vila, lectura del Manifest Commemoratiu a càrrec de Mònica 
Martí, caporal de la policial local, Susana Villagrasa, presidenta de l’Associació Ta-
lent Femení i amb la participació d’un noi i una noia de 2n d’ESO de l’Escola El Cim. 

Tot seguit petita cantada del Grup de Gospel de l’Escola El Cim 
Organitza: Associació Talent Femení amb la col·laboració de l’Escola El Cim i Regi-
doria de Convivència i Equitat 
 

\Divendres, 3 de març, a les 19h 
\Representació d’una petita mostra de l’obra de 
Caterina Albert (Víctor Català) 
Monòlegs: Prec (pròleg de Drames rurals), Capvespre (conte de Caires Vius) i la 
Vepa (monòleg de l’obra teatral Quatre Monòlegs), a càrrec de Maria Antònia Mar-
torell, membre del Grup de Teatre Les Inconyables del Casal de Dones 
Lloc: Sala d’actes del Casal de Dones (Sant Pau, 13) - Entrada gratuïta 
 

\Dissabte, 4 de març, a les 12h 
\Hora del conte: Tu tens pigues i jo, botons 
A càrrec de Virginia Sanuy, actriu. Adaptació del conte de Carlota Iglesias i Àngels 
Riba, I tu, com ets? 
Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà 
 

\Del 6 de març a l’1 d’abril 
\Exposició de còmic: “Ellas toman los lápices, el 
espacio y la palabra” 
Mostra col·lectiva centrada en el còmic fet per dones. Creada pel col·lectiu Auto-
res de còmics que agrupa autores i autors, que lluiten per la igualtat en la indústria 
del còmic. Produïda per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
 

\Dimecres, 8 de març 
\Dia Internacional de les Dones 
A partir de les 11h, la plaça de la Vila serà l’escenari d’una decoració al·legòrica 
amb la simbologia de les dones. A càrrec del Grup de Dones del projecte Dona 
Identitat Diversitat (DID) i Escola Ítaca 
 

\Exposició dones fotògrafes 
Recull de dones emblemàtiques en la història de la fotografia i les seves obres. A 
càrrec del grup classe de 6è de primària de l’Escola Ítaca 
 

\Lectura del manifest commemoratiu 
A les 12h a la plaça de la Vila, lectura a càrrec de Raquel Martínez alumna de 2n de 
Batxillerat de l’INS Dolors Mallafrè i Ros, autora d’un treball de recerca sobre do-
nes a la música 

\Lectura d’un text relatiu a la commemoració d’aquesta  
Diada 
A càrrec de dues alumnes del grup classe de 6è de primària de l’Escola Ítaca 
Organitza: Regidoria de Convivència i Equitat 
 

\Ruta emocional per Vilanova i la Geltrú 
A partir de les 12.15h, des de la plaça de la Vila. Primera passejada per indrets de 
la ciutat que representen un record positiu viscut en primera persona per dones del 
projecte Dona Identitat Diversitat. Activitat oberta 
 

\Lectura del manifest 
A les 19h a la plaça de la Vila, a càrrec del Casal de Dones, elaborat per l’entitat 
Lluna de Foc. Accions teatrals, a càrrec del Casal de Dones. Tot seguit, manifesta-
ció amb el lema: “Les dones som la revolució”, des de la plaça de la Vila pels  
carrers de: Caputxins, Sant Gregori, plaça de les Neus, Rambla, Llibertat fins la 
plaça de la Vila 
 

\El Documental del mes. Shadow Girl (Niña Sombra) 
Dirigit per Maria Teresa Larrain. 
Lloc: Teatre Principal, a les 20.30h 
Preu: 3€. Entrades a la venda a la taquilla del Teatre Principal 30 minuts abans de 
la projecció o al web www.elprincipal.cat 
 

\Dijous, 9 de març, a les 19.30h 
\Dissabte, 11 de març, a les 17.30h 
\Visita temàtica: Dones artistes del Museu Balaguer 
En les col·leccions d’origen del Museu Balaguer pràcticament no hi ha pintores. 
Entre els centenars d’obres donades per artistes en vida del fundador només dues 
són de dones: Visitación Ubach, deixeble de Francesc Miralles i Antònia Ferreras. 
Ens mostraran les seves obres i es revisaràn els nom femenins en el món de l’art 
del segle XIX a partir del seu context 
Lloc: Museu Balaguer 
Informació: Durada 1 hora. Activitat gratuïta. Reserva prèvia al tel. 93 8154202 o 
be al correu informacio@victorbalaguer.cat 
 

Activitats relacionades amb el Premi Donart 2017 
\Del 10 de març al 9 d’abril—Inauguració 10 de març, 19h 
\Obra: Habitar dins del cor 
De Rosa Oter, guanyadora Premi Donart 2017. Premi a la millor trajectòria artística 
femenina en el món de les arts plàstiques 
Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala—Entrada gratuïta 
 


