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Divendres 30 d’octubre 
PROJECCIÓ de la primera part del documental Las muertes 
chiquitas, de Mireia Sallarès

Amb una càmera i un rètol lluminós de neó, Mireia Sallarès va 
començar un llarg viatge pel territori mexicà per escoltar les veus 
que més podien dir sobre l’experiència de l’orgasme femení, dur 
la vivència íntima al domini públic i fer visible el complex entramat 
present en tota sexualitat.

En aquest projecte no hi ha res d’aliè al plaer, al poder, al dolor, a 
la violència, a la mort, a la lluita política i al compromís ètic de l’art 
amb la realitat. Els testimonis de les dones que s’expressen en 
el llibre i el documental són part de la «vida viscuda» que Mireia 
Sallarès situa al centre de la seva obra com a acte de resistència 
davant la injustícia. Perquè els orgasmes, com la terra, són de qui 
els treballa. I la lluita continua.

Continuació del documental, dissabte 31 d’octubre

Lloc d’inici: Sala Modernista del Casino de Vic (c. de Jacint Verdaguer, 5, Vic)
Hora: 19 h
Ho organitza: EARTVic, Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Unitat d’Igualtat de la 
UVic-UCC, Cineclub Vic, ACVic Centre d’Arts Contemporànies
Hi col·labora: Consell Comarcal d’Osona, Institució Puig-Porret, Ajuntament de Vic, UVic – 
Universitat Central de Catalunya i Casino de Vic

Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a: secretaria@casinodevic.cat



Dissabte 31 d’octubre
PROJECCIÓ de la segona part del documental Las muertes 
chiquitas, de Mireia Sallarès, i posterior conversa amb la directora.

Lloc d’inici: Sala Modernista del Casino de Vic (c. de Jacint Verdaguer, 5, Vic)
Hora: 18 h
Ho organitza: EARTVic, Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI, Unitat d’Igualtat de la 
UVic-UCC, Cineclub Vic, ACVic Centre d’Arts Contemporànies
Hi col·labora: Consell Comarcal d’Osona, Institució Puig-Porret, Ajuntament de Vic, UVic – 
Universitat Central de Catalunya i Casino de Vic 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a:  secretaria@casinodevic.cat

Diumenge 1 i 8 de novembre
«TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA DIGITAL», a càrrec de 
DonesTech

Els espais virtuals, governats a través dels algoritmes propis 
de cada plataforma, poden contribuir a la perpetuació de les 
violències i a la discriminació que també patim fora de la xarxa. 
Per això proposem una formació sobre violències masclistes, 
privacitat i seguretat digital des d’una perspectiva feminista, 
crítica i holística, en què treballarem per comprendre i detectar les 
violències a Internet i les xarxes socials, així com per desenvolupar 
estratègies individuals i col·lectives d’autodefensa i cures digitals 
amb pràctiques més reflexives i tàctiques plaents i segures amb 
tecnologies.

Lloc:  plataforma BigBlueButton
Hora: 10-13 h 
Ho organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI
Activitat gratuïta dirigida a dones. Inscripcions a: https://forms.gle/ikzub6RFE3DfCE3H6



Dijous 5 de novembre
CLUB DE LECTURA «DONES I LITERATURA» del llibre Canteu, 
esperits, canteu, de Jesmyn Ward, a càrrec de Rosa M. Rubio 
Gutiérrez

En Jojo és un nen mestís que viu amb els seus avis i la seva 
germana. La seva mare és una dona absent que té visions del 
seu germà mort i que viu perdudament enamorada del seu 
marit, que compleix condemna a la presó del comtat. Quan ella 
s’assabenta que ell està a punt de ser alliberat, decideix agafar 
els fills i emprendre un viatge introspectiu i salvatge que els obliga 
a relacionar-se per primera vegada com a família. Un cop a la 
presó, en Jojo es troba en Richie, un noi amb qui descobreix el 
llegat de l’esclavitud, però també la importància de la reconciliació 
amb el passat. 

Lloc: CCViC Plaça Osona (pl. d’Osona, 3, baixos, Vic)
Hora: 18.30 h 
Ho organitza: Biblioteca Joan Triadú de Vic
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a la Biblioteca Joan Triadú de Vic. En cas 
de no ser possible fer-la presencialment, es farà de manera virtual a través de l’aplicació 
Jitsi Meet.

Divendres 13 de novembre (data pendent confirmació)

TALLER DE SERIGRAFIA FEMINISTA «El gènere és un parxe», a 
càrrec d’Embrutafils i Madame Tornado

Amb aquest taller, aprendrem a serigrafiar sobre tela, paper i 
altres suports mentre explorem i qüestionem el sistema sexe-



gènere establert. Partint d’imatges representatives de diversos 
personatges històrics rellevants, de condicions diverses quant 
a fenotip, edat, capacitat, classe i identitat sexual i de gènere, 
i d’imatges complementàries d’objectes personals quotidians, 
establirem patrons de joc a través dels quals compondre diferents 
peces artístiques, tractant de fer performance del gènere del 
personatge i donar lloc a espais de reflexió entorn d’això.

Activitat dins l’itinerari feminista del programa Propostes dels 
CCViC

Lloc: CCViC Plaça Osona (pl. d’Osona, 3, baixos, Vic)
Hora: 18-21 h 
Ho organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI, i CCViC
Activitat gratuïta. Cal portar tela per estampar (samarreta, bossa o altres). Capacitat limitada. 
Inscripcions a: centrescivics.vic.cat 

Data pendent de confirmació, informació actualitzada a centrescivics.vic.cat 

Dijous 19 de novembre
TAULA RODONA «Repercussions de la COVID-19 en el treball 
productiu i reproductiu de les dones»

Ponents: María Solanas Cardín, directora de Programes del Real 
Instituto Elcano, i Sara Moreno Colom, professora del Departament 
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
Moderadora: Anna Pérez Quintana, directora de la Unitat d’Igualtat 
de la UVic-UCC

Lloc: Plataforma Zoom
Hora: 18 h
Ho organitza: Unitat d’Igualtat de la UVic-UCC i Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i 
LGTBI
Activitat gratuïta. Inscripcions a: https://forms.gle/SinieGUwy8cDsBWa9



Divendres 20 de novembre
TALLER «Explorem la masculinitat», a càrrec de Teo Valls

Taller adreçat a homes per reflexionar sobre la construcció de la 
identitat d’home i per obrir un camp de possibilitats de ser home 
a l’hora d’establir relacions lliures i igualitàries i no encasellar-se. 

Activitat dins l’itinerari feminista del programa Propostes dels 
CCViC

Lloc: CCViC Serra de Senferm (c. de la Riera Major, 2, Vic)
Hora: 19 h
Ho organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI, i CCViC
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a: centrescivics.vic.cat
En cas de no ser possible fer el taller presencialment, es farà de manera virtual.

Dilluns 23 de novembre
XERRADA «La violència sexual com a projecte polític: el cas 
Alcàsser i la construcció del terror sexual», a càrrec de Nerea Barjola

Nerea Barjola és feminista, activista, escriptora, doctora en 
feminismes i gènere, i autora de Microfísica sexista del poder. El 
caso Alcàsser y la construcción de terror sexual.

Lloc: Plataforma Zoom
Hora: 19 h
Ho organitza: Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (Ajuntament de Vic i Consell 
Comarcal d’Osona), SIAD Manlleu (Ajuntament de Manlleu), Ajuntament de Torelló, 
Ajuntament de Centelles i Mancomunitat La Plana 
Activitat gratuïta. Inscripcions a: https://forms.gle/YfufHkXxMvS7SYsp6



Dilluns 23 de novembre
TAULA RODONA «Art, Tecnologia i Violència de Gènere».

Ponents: Mavi Sánchez-Vives (neurocientífica), Júlia Barceló 
(actriu), Jesús Carmona (ballarí) i Beatriz Zorrilla (graduada en 
Multimèdia).

Lloc: Aula Magna (carrer de la Sagrada Família, 7; Vic)
Hora: 18 h
Ho organitza: Laura Dempere i M. Àngels Crusellas (professores U Science Tech) i Unitat 

d’Igualtat de la Universitat de Vic- Universitat de la Catalunya Central.
Activitat gratuïta. Inscripcions a: https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=OcC-BU9Ph0CfLh5xqmTFbj1jswOJyO9Ps4vu_
YlOIYRUN0hLSzlPTU5HTThQRlBPWDBWMEtIRDRIMC4u 

Dimarts 24 de novembre
TAULA RODONA «Prevenció de les violències de gènere en joves 
des d’una perspectiva interseccional».

Ponents: Miquel Missé, Ainhoa Nadia Douhaibi i Maria Rodó de 
Zárate.

Lloc: Plataforma Zoom (https://zoom.us/j/98642388477?pwd=ckREMnIrZStBWFZDVDF0
T2pyRFF4UT09)
Hora: 17.30 h
Ho organitza: Centre d’Estudis Interdisciplinaros de Gènere de la Universitat de Vic- 
Universitat de la Catalunya Central
Activitat gratuïta. 



Dimecres 25 de novembre
XERRADA «La televisió, còmplice de la violència de gènere», a 
càrrec de Mònica Planas, periodista i crítica de televisió al diari Ara, 
El Mundo Deportivo i al programa El món de Rac1.

Lloc: Sala Segimon Serrallonga (carrer d’en Perot Rocaguinarda, 17; Vic)
Hora: 11 h
Ho organitza: Maria Forga, professora i investigadora de la Universitat de Vic- Universitat de 
la Catalunya Central
Activitat gratuïta. 

Dimecres 25 de novembre
TAULA RODONA « Dones, esport i violència masclista»

Ponents: Gemma Herrero Castro (periodista especialitzada en 
esport), Laia Codina Panedas (futbolista de Fútbol Club Barcelona) 
i Queralt Arias i Rita Sarda (alumnes de Periodisme de la UVIC-
UCC).

Lloc: Plató de televisió de la UVic (carrer Sagrada Família 7; Vic)
Hora: 11.30 h
Ho organitza: Raul Martínez Corcuera, professor i investigador de la 
Universitat de Vic- Universitat de la Catalunya Central
Activitat gratuïta. 

Divendres 27 de novembre
XERRADA «Viure la sexualitat sense estereotips», a càrrec d’Elena 
Crespi Asensio, sexòloga



Funcionem, habitualment, per estereotips. I també ho fem quan 
ens relacionem sexoafectivament amb el nostre entorn. Aquests 
rols, presents en la cultura i la comunicació que consumim 
cada dia, en lloc d’ajudar-nos a construir relacions sanes i 
satisfactòries, provoquen una vida sexoafectiva molt limitada. 
Trencar-los ens permetrà conèixer-nos millor, conèixer l’altra 
persona i gaudir molt més. T’hi apuntes?

Activitat dins l’itinerari feminista del programa Propostes dels 
CCViC

Lloc: CCViC Can Pau Raba (c. de Raval Cortines, 24, Vic)
Hora: 18 h
Hi col·labora: CCViC
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a: centrescivics.vic.cat
En cas de no ser possible fer el taller presencialment, es farà de manera virtual.

Dimarts 1 de desembre
PROJECCIÓ de Les Perseides, d’Ànnia Gabarró i Alberto Dexeus 
(Espanya, 2019). Durada: 72 minuts. 

Les llegendes de la zona expliquen que una part d’Escatrón es va 
construir sobre terreny de batalla de la Guerra Civil espanyola. Els 
fantasmes i els esperits continuen deambulant pels seus carrers 
i edificis mig abandonats. La Mar hi arriba per passar-hi l’estiu 
després del divorci dels seus pares, i es refugia en aquestes mis-
terioses llegendes i en un grup d’adolescents que viuen segons 
unes regles diferents de les que ella coneix.

Abans de la pel·lícula, es projectarà el curt Xiao Qiang, primer somni, 
de Xisi Sofia Ye Chen (Catalunya, 2020). 



Els dos films estan inclosos en la vuitena edició del projecte 
«Conegudes (també) a casa», dins el programa Itineràncies de la 
28a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, que 
compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Lloc: Sala 2 de L’Atlàntida de Vic (c. de Francesc Maria Masferrer, 4, Vic)
Hora: 21.30 h
Ho organitza: Cine Club Vic, Drac Màgic Cultura Audiovisual i Oficina Tècnica d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI
Hi col·labora: Diputació de Barcelona, amb el suport a la difusió de l’Acadèmia del 
Cinema Català 
Activitat gratuïta amb entrada prèvia a https://latlantidavic.cat/ca/cineclub-les-
perseides_83914 

Dijous 3 de desembre
XERRADA «Ecofeminisme: situació actual climàtica i d’emergència 
social», a càrrec de Federica Ravera, i «Artistes simbiòtiques. 
Aproximacions als no humans a través del cos», a càrrec de Paula 

Bruna.

Federica Ravera és doctora en Ciències Ambientals, en 
l’especialitat d’Economia Ecològica, per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Actualment és investigadora Ramón y Cajal i 
coordinadora del projecte AGATA, «Agrifood systems, Gender 
And Transformational Adaptation: a systemic and intersectional 
approach applied in Mediterranean context». 

Lloc: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló (pl. dels Torners, 17, 2a, Torelló) i plataforma Zoom
Hora: 19 h
Ho organitza: Ajuntament de Torelló, Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI (Ajuntament 
de Vic i Consell Comarcal d’Osona), Ajuntament de Manlleu, Ajuntament de Centelles i 
Mancomunitat La Plana
Hi col·labora: Escola d’Arts Plàstiques de Torelló
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. Inscripcions a: https://forms.gle/YEzfBbBwYCNHt8xc8



Sumem, parlem i visualitzem 
el Dia contra les Violències 
Masclistes

L’Escola de la Pau de Dones (Casal Claret) i l’associació Sagals 
d’Osona s’afegeixen a la campanya contra les violències 
masclistes amb diversos tallers i activitats. Consulteu les seves 
xarxes i participeu-hi!

Espai Dones i Lluita Feminista 
Les biblioteques de la comarca d’Osona, durant el mes de març, 
exposaran una selecció de llibres escrits per dones i/o sobre el 
moviment feminista, amb l’objectiu de visibilitzar les aportacions 
de les dones a la societat.

Il·luminació lila 
Del rellotge de l’Ajuntament de Vic, del 25 al 28 de novembre, i de 
la xemeneia de l’Edifici El Sucre, del 24 al 28 de novembre.



www.vic.cat         
vicdones-siadosona@vic.cat 

93 702 72 84

#ensvolemvives


