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ACTIVITATS 

Divendres 15 de febrer, a les 20.30 h 
Representació de l’obra AUTÈNTICA, de la Nur Aiza La 
vilanovina s'endinsa en aquest viatge emocional per pre-
guntar-se: quan vas deixar de ser tu?   
Lloc: Teatre Principal. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 
 
Divendres 22 de febrer, a les 12 h 
Manifest Equal Pay Day, activitat per reivindicar la desi-
gualtat salarial que existeix entre dones i homes, a càrrec 
de la Sra. Silvia Pedret Treballadora social. 
Lloc: Plaça de la Vila. 
Organitza: Talent Femení. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Dijous 28 de febrer, de 18:00 a 19.30 h 
Taller de porteig de criatures. 
Taller teòrico-pràctic on aprendrem els beneficis de la tècni-
ca per a les criatures i les diferents posicions de porteig de 
manera que esdevingui una eina de salut emocional i higie-
ne postural per a les mares i els pares. Podeu assistir amb 
els vostres nadons. 
A càrrec de Laura Abellán del Cercle de Dones. Sessió 
oberta.  

 

 



Lloc: Casa del mar. 
Organitza: Cercle de dones La Tribu 
Amb el suport de CAPI Baix a Mar i Servei de Convivència 
i Equitat. 

 
COMMEMORACIÓ DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LES DONES 
 

Dijous 7 de març, a partir de les 11 h 
La plaça de la Vila serà l’escenari d’una decoració 
al·legòrica amb la simbologia de les dones; Sardana en 
femení i singular, a càrrec del Grup de Dones del projecte 
Dona identitat Diversitat (DID). 
 
A les 12 hores, lectura del manifest commemoratiu, 
A càrrec de Carme Barceló com membre dels Amics de la 
Sardana. Enguany la simbologia de la sardana serà l’home-
natge que la nostra vila brindarà a totes i cadascuna de les 
dones que, sense fer soroll, han fet i fan una interpel·lació 
contínua de com volem viure i millorar en aquest món nos-
tre.  
 
 
 



Divendres 8 de març, a les 11h: 
 
Manifest i concentració feminista amb recorregut des del 
Mercat Central (C. Francesc Macià), Jutjats, Rambla Princi-
pal i finalitzant a la plaça de la Vila.  
Organitza: Casal de Dones (C, Bonaire, 1). 
Amb el suport del Servei de Convivència i Equitat. 
 
 
Dissabte 9 de març, a partir de les 10.30h 
 
JORNADA DE LA DONA. Actuacions vàries i lectura del 
parlament. A continuació, ronda femenina i conjunta de to-
tes les colles. 
Organitza: Falcons de Vilanova. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

Dissabte 9 de març, a les 12h  
 
Hora del conte: Dones, a càrrec de Gisela Llimona, actriu.  
Una sessió de contes pensada per trencar mites sobre les 
dones. Trobarem tortugues que volen viure segons els seus 
desitjos i no els del seu marit, noies que decideixen fugir de 
les persones envejoses per ser lliures, princeses que no 
saben riure… Contes moderns per a una societat més equi-
tativa.  



Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.  
Lloc: biblioteca Joan Oliva i Milà. 
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
 
Exposició DONART 
 
Dissabte 9 de març. Inauguració a les 18h 
Territori, obra de l’artista Francesca Calaf. Anar al bosc i 
trobar el silenci;. Després d’anys expressant-se amb colors 
i formes, seguint temàtiques concretes, parteix d’un punt on 
colors, formes i textures, formen un TERRITORI tan íntim 
com proper. 
 
 
Diumenge 17 de març a les 12 h visita comentada a 
càrrec de l’artista. Com a cloenda de la visita, petit concert 
amb música del compositor català Josep Planas. 
On: Centre d’Art Contemporani LA SALA (c. Joaquim Mir, 
12). 
Organitza: Associació de dones La Frontissa.  
Amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
 
 
 



Dijous 28 de març ,a les 19.30h 
 
Presentació del poemari Haikus a càrrec de Francesca 
Calaf;  acte paral·lel a l'exposició Territori de la Sala. 
Lloc: biblioteca museu Víctor Balaguer. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 
 
 
Dissabte 9 de març, a les 21h 
 
Representació teatral: Wom’s collective. Proposta feme-
nina sòlida i amb personalitat, dones músics i compositores, 
amb àmplia experiència i formació musical. 
Lloc: Auditori Eduard Toldrà. 
Organitza: Regidoria de Cultura. 
 
 
Dilluns 11 de març, de 17 a 19 h 
L'economiA transformadorA serà femeninA. Garraf: 
pionera a propiciar els canvis socials i econòmics”. 
Taula rodona al voltant de noves -o mil·lenàries- formes 
d'intercanvi de valor, utilitzant les noves tecnologies -entre 
elles el blockchain- i l'important i decisiu paper que ha de 
tenir la Dona en aquesta revolució.   
Lloc: Centre Cívic de Mar. 
Organtiza: Associació Xarxa Global de Dones pròsperes 
 



Hi havia una vegada... Dones. Contes als museus 
Contes sobre dones als museus de Vilanova i la Geltrú, 
amb motiu del Dia Internacional de les dones: 
Dones, donetes i donasses, escriptores i poetes, de la mà 
de Rosa Mª Nogué,  Teresa Costa-Gramunt, escriptores, i 
de Rosa Soler Vendrell, psicòloga-ecofeminista i membre 
del Casal de Dones. 
 
 
Dissabte 16 de març a les 11.30 h 
 
Contes i històries d’Emliy Dickinson, El Regal de Rosa 
Mª Nogué i altres narracions de nenes i dones que ens ins-
piren: princeses avorrides de ser roses, princeses amb em-
premta, prínceps ventafocs i nenes que volen alt...  
Lloc: Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes (Masia d’en Cabanyes).  
 
Dissabte 23 de març a les 11.30 h 
 
Les guardeses, les primeres ferroviàries, a càrrec de 
Montse Panero 
Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya. 
Amb l’entrada del Museu, l’entrada és gratuïta. 
 
 
 



Diumenge 24 de març a les 11.30 h 
Coco Chanel, a càrrec de l’actriu Carme Jariod 
Diumenge 24 de març a les 11:30h 
Lloc: Museu Romàntic Can Papiol 
Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 893 03 82 o bé al correu  
museupapiol@vilanova.cat 
 
 

Dissabte 30 de març a les 11.30h 
Isabel Barreto. La reina de Saba del mars del sud, a càrrec 
de Montse Panero.  
Lloc: Espai Far. 
 
 
Diumenge 31 de març a les 11.30h 
 
Frida Kahlo, a càrrec de l’actriu Carme Jariod 
Lloc: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 815 42 02 o bé al correu      
informacio@victorbalaguer.cat 
Organitza: Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor 
Balaguer 
Són d’entrada gratuïta 4 de les 5 històries sobre dones. 
Per a totes les activitats cal fer reserva prèvia al telèfon  
93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat 
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P DE POESIA 
 
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia i del Dia Internacio-
nal de les Dones, la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Vilanova i la Geltrú edita cinc punts de llibre de sis poetes-
ses de la ciutat que trobareu als forns i a les mateixes bibli-
oteques a partir de l’endemà de la presentació: Ester Astu-
dillo, Anna Bertran, Raquel Casas, Blanca Deusdad i Dolors 
Juan. Col·lecciona poesia! 
 
Dimecres 20 de març a les 20h a la biblioteca Joan Oliva 
i Milà 
Presentació: Presentació dels punts de llibre d’Ester Astu-
dillo, Anna Bertran, Raquel Casas, Blanca Deusdad i Dolors 
Juan.  
 
Recital a cura de les autores acompanyades de música. 
Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia i del dia Interna-
cional de les dones. 
 
Convocatòria oberta fins 11 de març. Podeu consultar les 
bases a www.vilanova.cat  
 
 
Concurs fotogràfic EMPREMTA FEMENINA 
 
Concurs que té com objectiu visibilitzar la imprescindible  



 
participació de les dones en l’avenç de la nostra societat al 
llarg de la història.  
 

 
22 de març a les 18 h  
Lliurament dels Premis del concurs i inauguració de 
l’exposició “Empremta femenina”  
Lloc: Centre cívic de Sant Joan  
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 
Amb el suport: Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca i Centre Fuji 
Vilanova. 
 
L’exposició serà itinerant durant l’any 2019, així es podrà 
anar a visitar per diferents centres cívics de Vilanova i la 
Geltrú: 
 
Centre Cívic Sant: del 22 de març al 4 d’abril.  
Centre Cívic Molí de Vent: del 11 al 25 d’abril. 
Centre Cívic Mar: del 2 al 16 de maig.  
Centre Cívic La Geltrú: del 20 de maig al 4 de juny.  

Centre Cívic La Collada: del 10 al 25 de juny. 



 
Del 3 d’abril al 4 de maig 
EXPOSICIÓ DE FANZINES: FANZINILLOS, o el fanzine 
com mesura de l'espai – temps;   l'exposició gira al voltant 
de tres fanzines de l'autora vilanovina Irene Garzie, que 
varen ser realitzats en diferents moments de la seva trajec-
tòria i que es recullen ara per mostrar-los al públic. Tot ex-
plorant aquesta eina d'autoconeixement, de diàleg. Un es-
pai on aturar-se a reflexionar, on es transformen les quotidi-
anitats, les emocions i els sentiments en metàfores. Un 
amagatall des d'on mirar i observar la vida. Sincer, senzill i 
sense pretensions, sense filtres.  
Programa de Suport a la Creació.  
Amb la col·laboració de revista cultural DCult. 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandel 
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals 
 
 
Dissabte 6 d’abril a les 18.30h  
 
Presentació de: “FANZINILLOS, o el fanzine com mesura 
de l'espai - temps”.  
A càrrec Chema Peral, il·lustrador i autor de còmics, i d’Ire-
ne Garzie, autora dels fanzines que es presentaran. 
Lloc: Biblioteca Armand Cardona Torrandell 
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals 



SERVEIS I/O ACTIVITATS PERMANENTS 
 
Taller Dona Identitat i Diversitat (DID) 
Espai de trobada i de creixement personal per cultivar les relacions 
entre dones de la ciutat de diferents orígens i edats, i crear vincles 
oblidant els prejudicis. 
Quan: Dimecres de 10.30 a 12 h. 
On: Sala Verda de la Casa Olivella (plaça de la Vila, 12). 
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8). 
Telèfon: 93 816 9002 — C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 

Organitza: Servei de Convivència i Equitat. 

Grup joves LGTBIQ & allys 

Trobades quinzenals adreçades a persones del col·lectiu amb la 
presència de persones expertes en diversitat sexual i de gènere. 
Més informació: Espai d’Equitat (plaça de la Vila, 8) i Oficina Jove 
(Rasa d’en Miquelet, 16). 
WhatsApp: 626 234 696 — C/e: convivenciaequitat@vilanova.cat 
Organitza: Servei de Convivència i Equitat 
 

Assessoria d’alletament matern 

Espai d’assessorament individual, informació i orientació sobre 
l’alletament matern amb una assessora experta, adreçat a dones 
embarassades i a mares que ja alleten i tenen dubtes sobre alleta-
ment, introducció de l’alimentació complementària o sobre el des-
lletament de les filles i els fills.  
Quan: Dijous de 12:45 a 13:45 (cal concertar la visita). 
On: Espai d’Equitat 
Més informació: 93 816 9002 — C/e convivenciaiequi-
tat@vilanova.cat 



Organitza: Servei de Convivència i Equitat. 
 
Compartim, espai de trobada de les famílies a l’escola; espais de 
trobada per a les famílies de l’alumnat, on poder fer créixer l’hàbit de 
relació, l’intercanvi d’experiències i el respecte a la diferència a través de 
tallers i activitats diverses, promovent la relació entre famílies de diverses 
procedències. 
Quan: trobades setmanals o quinzenals depenent de l’escola, amb 
Grups estables a les escoles Ginesta, Arjau, Sant Jordi i Canigó. 
Més informació: a les mateixes escoles (Ginesta, Arjau i Sant Jordi i 
Canigó) o al servei de Convivència i Equitat (Plaça de la vila, 12). 
C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 

Organitza: Servei de Convivència i Equitat 

 

Taller de resiliència 

Espai de trobada i de creixement personal per a infants i adolescents que 
hagin viscut situacions de violència, adreçat a infants de 6 a 10 anys de 

Vilanova i la Geltrú. Cal inscripció prèvia 

Quan: Trobades quinzenals de 17:30 a 19h durant el curs escolar. 
Més informació: Espai d’Equitat (Plaça de la Vila, 8) 
Telèfon: 93 816 9002  
C/e: equitat@vilanova.cat 

Organitza: Servei  de Convivència i Equitat 

Dia 25 de cada mes a les 19 h: 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 assas-
sinades per la violència masclista, 
On:  trobada a la cruïlla de Francesc Macià amb Rambla Principal 
Organitza: Casal de Dones de Vilanova i la Geltrú 
  





Qui som? 

L’equip tècnic està format per professionals de l’atenció social, 
psicològica i el dret que vetllen per la no discriminació per raó de 

gènere, identitat o sexualitat. 

A qui atenem? 

Qualsevol dona o persona LGTBI que viu o ha viscut alguna ma-

nifestació de violència masclista i els seus fills i filles. 

Qualsevol persona de Vilanova i la Getrú que se senti discrimina-
da pel fet de ser dona o per la seva diversitat sexual, d’identitat o 

de gènere, en qualsevol espai públic o privat. 

Familiars, amistats i parelles de ones i persones LGTBI que bus-
quin suport i/o assessorament sobre violències masclistes i/o 

diversitat sexual i de gènere. 

Adolescents i joves víctimes de relacions afectivo-sexuals abusi-

ves. 

Què oferim? 

Informació i assessorament. 

Atenció psicològica individual i/o grupal a dones i persones 

LGTBI. També als seus fills i filles. 

Assessorament jurídic especialitzat en procediments civils i pe-
nals vinculats a discriminacions derivades de les violències mas-
clistes (separacions, divorcis, incompliments de règims, drets 

laborals, etc.). 

 



Amb la col·laboració de 

Servei de Convivència i Equitat 
Telèfons: 93 816 9002—93 814 0000 ext. 3370 

C/e: convivenciaiequitat@vilanova.cat 
Espai d’Equitat: Plaça de la Vila, 8 

Servei de Convivència: Plaça de la Vila, 12 

mailto:convivenciaiequitat@vilanova.cat

