
                                        

 

 
 
 

ÀGORA PRIMAVERA  2013 
 
 
Encetem aquesta nova programació de l’Àgora amb la intenció que sigui una invitació 
al diàleg de la realitat canviant i una oportunitat de reflexió al voltant de l’equitat com a 
valor imprescindible per a la convivència. 
 
Volem destacar les aportacions de les dones que farceixen el nostre passat i present i 
reivindicar alhora el valor de cada persona,  més enllà dels gèneres, de les cultures, de 
les creences, de les classes socials, dels itineraris de vida, de les identitats sexuals…   
 
És per aquest motiu que ens esperona sumar energies posant en joc el més de la 
diferència.  
 
Francesc Sánchez Vera 
Regidor de Convivència i Equitat 

 
 
 
1 de març 
Entrega de premis del 16è concurs fotogràfic i inauguració de l’exposició 
“Objectiu igualtat” 
Exposició de l’1 al 15 de març de 2013  
Exposició per fomentar la creativitat plàstica de la vida de les dones en totes les seves 
vessants i fer visible la seva imprescindible participació en l’evolució de la nostra 
societat 
Centre Cívic de Sant Joan, a les 19 h 
Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat 

 
6 de març 
Presentació del còmic Hora zulú, de Sandra Uve 
Anys 70, Alfa, Bravo i Charlie són tres infants que estiuegen junts en un càmping, un 
lloc que serà testimoni dels seus primers passos, d’excursions en bicicleta i 
d’aventures per explorar allò desconegut 
Biblioteca Armand Cardona, a les 19 h 
 
Del 4 al 9 de març, en els blocs de les biblioteques municipals es farà ressò de les 
figures femenines destacades en el món de les arts i la cultura i es presentarà 
l’actualització de la guia de lectura Dones de còmic 
Biblioteques municipals 

 
 



7 de març 
Documental del mes: Kuchu 
Kuchu és el terme popular amb què es denomina el col·lectiu lèsbic, gai, bisexual i 
transsexual (LGTB) a Uganda. Un col·lectiu perseguit socialment, culturalment i 
judicialment. L’amenaça d’una nova llei contra l’homosexualitat, que estableix penes 
de presó i fins i tot de mort per a homosexuals i seropositius, converteix els líders 
locals i activistes en emblemes internacionals de la lluita contra la violació dels drets 
humans 
Bosc Cinema Municipal, a les 20 h 
Regidoria de Cultura 

 
 
8 de març 
Commemoració del Dia Internacional de les Dones 
 
Mostra de desitjos 
A proposta de les participants en el projecte Dona, Identitat, Diversitat, es farà una 
mostra dels desitjos que vulguin compartir les dones de la ciutat  
Es podran expressar prèviament a l’adreça de correu equitat@vilanova.cat i a la 
recepció de l’Ajuntament, o bé el mateix dia  
Plaça de la Vila, a les 11.30 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 
 
Lectura solemne del manifest institucional  
A càrrec de Debora Gálvez López, ciclista professional i tècnica de la Federació 
Catalana de Ciclisme 
Plaça de la Vila, a les 12 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 
 
Concentració i lectura de manifest 
Concentració de diferents col·lectius i entitats compromeses amb la igualtat 
d’oportunitats  
Plaça de la Vila, concentració a les 18 h i lectura del manifest a les 19 h 
Associació de Dones La Frontissa  
 
Inauguració de l’exposició guanyadora del premi Donart  2013 
“Abstracció o Realitat? Una altra manera de mirar”, de l’artista Viviana Guasch 
Guanyadora de la 7a edició d’aquest premi que vol donar visibilitat a les dones 
artistes residents a Catalunya 
Exposició del 8 de març al 7 d’abril 
Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 20 h 
Associació de Dones La Frontissa, Regidories de Cultura i de Convivència i Equitat 

 
 
10 de març 
Visita guiada per l’exposició guanyadora del premi Donart  2013  
A càrrec de la seva autora, Viviana Guasch 
Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 12 h 
Associació de Dones La Frontissa, Regidories de Cultura i de Convivència i Equitat 
 
 
 



14 de març 
Conferència “Què han guanyat les dones a les primaveres àrabs?” 
L’impuls de les dones en les rebel·lions contra les dictadures àrabs com a una lluita 
encara viva 
A càrrec de Nazanín Amirian, escriptora i analista política iraniana 
Sala Noble de la Casa Olivella, a les 18 h 
Regidoria de Convivència i Equitat 
 
12 d’abril 
Inauguració de l’exposició “Tomasa Cuevas” 
Exposició dedicada a Tomasa Cuevas, una dona valenta i lluitadora, que va ser 
militant comunista, represaliada, empresonada i exiliada a França  
Exposició del 12 al 25 d’abril 
TOC, a les 19 h 
Associació per la 3a. República, Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de 
Convivència i Equitat 
 
18 d’abril 
Presentació del llibre El rey de todo el mundo, de Maria Moreno 
Llibre per apreciar el sentit de les lletres de tangos i ranxeres en clau de gènere 
A càrrec de Jordi Pauli Safont, director del Conservatori i Escola Municipal de Música 
Mestre Montserrat, amb la participació de l’autora del llibre, Maria Moreno 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 19 h 
Associació de Dones La Frontissa, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Regidoria de 
Convivència i Equitat 
 
25 d’abril 
Homenatge a Tomasa Cuevas 
Taula rodona per explicar la vida i trajectòria de Tomasa Cuevas, en la data de 
l’aniversari de la seva mort 
A càrrec de Carme Cunill, companya de Tomasa, de Montserrat Armengol, periodista 
de TV3 i de Nataxa Urbano, amiga personal de Tomasa 
TOC, a les 19 h 
Associació per la 3a. República, Associació de Dones La Frontissa i Regidoria de 
Convivència i Equitat 


