
 

 

 

 

\ Exposicions_ 
\ Actes Simbòlics_ 
\ Premis_ 
\ Visites comentades i guiades_ 
\ Conferències_ 
\ Commemoracions_ 
\ Homenatges_ 

Autoritzo que les meves dades s’incorporin a la llista de distribució de l’Ajuntament per rebre infor-
mació de tot allò que es faci relacionat amb el Servei de Convivència i Equitat 
 
En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades personals que consten en aquesta butlleta poden ser introduïdes en un 
fitxer de dades personals de la Regidoria de Convivència i Equitat, per tal de rebre informació sobre 
les diferents activitats que portem a terme.  
 
Us informem que, en qualsevol moment, podeu demanar per escrit l’accés, la rectificació o la can-
cel�lació de les vostres dades personals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

\ BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ A L’ÀGORA D’EQUITAT_ 
DADES PERSONALS 

\ Nom _______________________________________\ Cognoms___________________ 

\ Telèfons de contacte_________________\__________________\_________________ 

\ Correu electrònic_________________________________________________________ 

_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 

20 de març_'14 
\ Poemes amb veu de Dones. Poesies dels cinc continents_ 

 

Recerca entorn el mon poètic de les dones, per commemorar el Dia Internacional de la 
Poesia_ 

 

_Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 19 h 

 

16 de març_'14 
\ Visita guiada per l’exposició guanyadora del premi Donart 2014_ 

 

A càrrec de la seva autora, Rosalia Pomés_ 

 

_Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 12 h 

 

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

_primavera 2014 

14 d’abril_'14 
\ Dones de la II República_ 

 

A càrrec d’Isabel Pérez, Doctora en Història, investigadora de Duoda i professora 
de l’Institut Dolors Mallafré i Ros_ 
 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 19 h 

 

Associació Garraf per la República i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

27 de març_'14 
\ Visita comentada a l’exposició “Mirades a la col.lecció: Dones”_ 

 

Mireia Rosich Salvó, directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, ens guiarà per 
aquesta mostra de retrats de la dona des del segle XVII fins a la dècada de 1960_ 

 

_Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 19 h 

 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

4 d’abril_'14 
\ Presentació del llibre “Algunas vivencias” d’Agustina Moya_ 

 

Recull de poemes que formen part de la seva vida 

 

_Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell, a les 19 h 

 

Biblioteques Municipals i Regidoria de Convivència i Equitat_ 



   

 

26 de febrer_'14 
\ Inauguració de l’exposició “e3”, guanyadora del premi Donart 2014_ 
\ Exposició del 26 de febrer al 16 de març_ 
 

Rosalia Pomés Batalla és la guanyadora de la 8a edició d’aquest premi que vol donar 
visibilitat a les dones artistes residents a Catalunya_ 

 

_Lloc: Centre d’Art Contemporani La Sala, a les 19 h 

 

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

Del 15 de febrer al 30 de juny_'14 
\ Exposició “Resistents i deportades”_ 
\ Exposició paral�lela “Els camps de concentració: la mirada del jovent”_ 
 

_Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya 

 

Més informació: www.projectebuchenwald.blogspot.com 

Commemoració del Dia Internacional  
de les Dones 

7 de març_'14 
\Homenatge femení singular_ 

 

A proposta de les participants en el projecte Dona Identitat Diversitat, es farà una 
mostra dels noms de totes les dones rellevants emocional i socialment a la ciutat 
amb el suport de tots els grups de dones i la ciutadania_ 

 

 _Lloc: Plaça de la Vila 

 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 
\ Lectura solemne del manifest institucional_ 

 

A càrrec de l’escriptora Teresa Costa Gramunt_ 

 

_Lloc: Plaça de la Vila a les 12 h 

 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 
\ Entrega de premis del 17è concurs fotogràfic i inauguració de l’exposició 
  “L’empremta femenina”_ 
\ Exposició del 7 al 21 de març de 2014_ 

 

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_ 

 

_Lloc: Centre Cívic de Sant Joan, a les 19 h 

 

Col�lectiu Fotogràfic Fotoítaca i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 

8 de març_’14 
\Hora del conte: Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa? 

 

L’actiu Virginia Sanuy ens explicarà aquest conte de Raquel Díaz Reguera, que dóna 
la volta a la imatge que tenim de les princeses i les humanitza_ 

 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà, a les 12 h 

 

Biblioteques Municipals i Regidoria de Convivència i Equitat_ 
 

9 de març_'14 
\ Visita comentada a la mostra “Mirades a la col.lecció : Dones”_ 

 

Conjunt d’obres del fons del museu que ens donen l’oportunitat de conèixer una 
galeria de retrats femenins de diferents períodes, que mostren imatges de la dona 
des del segle XVII fins a la dècada de 1960_ 

 

_Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, a les 12 h 

 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

12 de març_'14 
\ Llibertàries, ahir i avui 
\ Dones anarquistes i feministes a Catalunya durant la Guerra Civil_ 

 

A càrrec de Nadia Merroun i Serra, estudiant d’Història, guanyadora del premi Treball 
de Recerca 2013_ 

 

_Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella, a les 19 h 

 

Associació Garraf per la República i Regidoria de Convivència i Equitat_ 

Del 20 de març al10 d’abril_'14 
\ Exposició “Maria Aurèlia Capmany. Dona, escriptora i ciutadana”_ 

 

_Lloc: Biblioteca Joan Oliva i Milà, més informació a: 

 

Més informació: www.vilanova.cat/biblioteques 
 

Del 9 al 30 d’abril_'14 
\ Exposició “Quin temps tenim? L’organització de la vida quotidiana”_ 

 

_Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell 

 

Més informació a:www.vilanova.cat/biblioteques 

14 de març_'14 
\ Inauguració de l’exposició “Mirades en diàleg”_ 
\ Exposició del 14 de març al 3 d’abril_ 

 

Francesc Torradeflot, president de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, 
doctor en teologia, llicenciat en història de les religions i filosofia, presentarà aquesta 
exposició sobre la diversitat de creences i conviccions presents a casa nostra i ens 
mostrarà els desafiaments i les possibilitats que generen_ 

 

_Lloc: Centre Cívic La Geltrú, a les 18,30 h 

 

Regidoria de Convivència i Equitat_ 

8 de març_’14 

\ Concentració i lectura de manifest_ 

 

Concentració de diferents col�lectius i entitats compromeses amb la igualtat 
d’oportunitats_ 

 

_Lloc: Plaça de la Vila a les 18 h 

 

Associació de Dones La Frontissa, amb la col�laboració de l’Assemblea per als Drets Socials 
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\ Visites comentades i guiades_ 
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En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les dades personals que consten en aquesta butlleta poden ser introduïdes en un 
fitxer de dades personals de la Regidoria de Convivència i Equitat, per tal de rebre informació sobre 
les diferents activitats que portem a terme.  
 
Us informem que, en qualsevol moment, podeu demanar per escrit l’accés, la rectificació o la can-
cel�lació de les vostres dades personals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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