
 
 
 
 
NOTA  
 
 
Mancomunitat La Plana, 20 de novembre de 2019 
 

Els pobles de la Mancomunitat La Plana amb el Dia 
internacional contra les violències masclistes 
 
És a partir d’una imatge compartida entre les polítiques públiques d’igualtat de gènere de la 
Mancomunitat La Plana, el Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de Manlleu, l’Ajuntament de 
Torelló i l’Ajuntament de Vic, que es visibilitza la lluita contra les violències masclistes que ens 
envolten. A aquesta l’acompanyen diverses activitats organitzades per les associacions de dones 
o grups feministes, serveis municipals, regidories o la mateixa Mancomunitat La Plana. Totes 
elles programades amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania i rebutjar les violències masclistes. 
 
Enguany el cartell, a  banda de mostrar una lluita col·lectiva i la sororitat entre les dones a través 
de la imatge, també s’hi ha inclòs el nombre de dones assassinades per homes a conseqüència 
de la violència masclista durant el 2019 (87 a l’Estat espanyol, 12 a Catalunya i 1 a Osona). Tot 
plegat sota el missatge #ENSVOLEMVIVES. 
 
Les activitats programades són molt diverses, des de lectures de manifestos, enceses 
d’espelmes, lectures de textos, caminades, xerrades, tallers, exposicions, cinefòrums, etc. Podeu 
consultar la programació als conjunt de municipis de la Mancomunitat La Plana a 
www.mancoplana.cat. 
 
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, és una expressió més de l’estructura 
patriarcal de la nostra societat 
 
La Mancomunitat La Plana s’ha adherit al contingut del “Manifest 25N Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones 2019” elaborat per la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Girona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis.  
 
El Manifest ens parla de la nostra societat que, malgrat no la desitgem d’aquesta manera, és 
patriarcal i es resisteix a perdre un status quo que situa les dones en una posició de desigualtat, 
i per tant vulnera els Drets humans. La socialització en la por, el control i la submissió de les 
dones és un fet, com també invisibilització i naturalització de les violències sexuals. Davant de 
tot això, es fa palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els 
seus drets de ciutadania.  
 
Les dones hem trencat el silenci. Les administracions, els i les agents socials, els moviments 
feministes lluitem cap el canvi i encoratgem a tota la ciutadania a fer front a aqueta injustícia.  
 
Programació d’actes 25N 2019 
 
 
Activitat mancomunada: 
 
Taller “Violència de gènere. Trets i reptes” 
Dimecres 27 de novembre 
De 19:00 a 21:00 h a l’Edifici Sindicat (C/ de l´Església, 38) de Taradell 
A càrrec de: Institut Diversitas.  
Ho organitza: Mancomunitat La Plana 
Per més informació i inscripcions: www.mancoplana.cat. 93 812 54 45 
 



 
 
 
Activitats dels pobles de la Mancomunitat la Plana:  
 
BALENYÀ  
 
Cinefòrum amb “La número Uno”  
Diumenge 24 de novembre 
18:00 h al Teatre Ateneu  
Ho organitza: Associació de Dones de Balenyà 
Col·labora: Regidoria d’Igualtat 
 
Commemoració del Dia contra les violències masclistes 
Dilluns 25 de novembre 
19:30 h a la Sala de Cultura de la Llar del Jubilat i a la Plaça Josep Espona  
Activitats:   

- Lectura del Manifest 2019 
- Encesa d’espelmes en record de les víctimes  
- Concert de cançons feministes i de revolta 
- Lectura de textos del conte "El llapis de la Malala" a càrrec del Grup de tertúlia de la 

Biblioteca 
Ho organitza: Associació de Dones de Balenyà 
Col·labora: Regidoria d’Igualtat, Aula de Música i grup de tertúlia de la Biblioteca El Drac 
 
Taller d’autodefensa feminista 
Dissabte 14 de desembre 
De 10:00 a 14:00 h Sala de Cultura de la Llar del jubilat 
Ho organitza: Associació de Dones de Balenyà  
Col·labora: Regidoria d’Igualtat  
 
FOLGUEROLES   
 
Taller “Desmuntem el masclisme” 
Dijous 14 de novembre  
17:00 h al Punt Jove El Rocall (Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, 2, Ajuntament 2n Pis)  
A càrrec de Neus Folguera, psicòloga especialitzada en Violències  
Ho organitza: EL ROCALL, Punt Jove de Folgueroles 
Col·labora: Diputació de Barcelona i el Trèvol  
 
MUNTANYOLA   
 
Seminari de defensa personal  
Diumenge 24 de novembre 
D'11:00 a 13:00 h a la Pista Poliesportiva  
A càrrec de Jordi Castro 
Ho organitza: Ajuntament de Muntanyola 
 
SANT MARTÍ DE CENTELLES I AIGUAFREDA   
 
Les dones diem NO!!!! a les violències masclistes 
Dilluns 25 novembre 
De 17:00 a les 20:30 h a la Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles 

- 17:00 Creació d’un gran mandala 
- 18:30 Cercle d'opinió i debat sobre la situació de les dones 
- 20:00 Encesa d'espelmes i lectures davant de l’ajuntament 

Ho organitza: Grup de dones de Sant Marti de Centelles i Aiguafreda 
 
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER   
 
Racó lector per a totes les edats “Trencant els estereotips de gènere” 



 
 
 
Durant el novembre de dimarts a divendres 
De 16:30 a 20:00 h al Local del Jovent – Punt Jove “El Cucut 
Ho organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 
Col·labora: Local del Jovent – Punt Jove “El Cucut” 
  
Tertúlia per adults amb la lectura “Poemes amb accent de dona” 
Dilluns 25 de novembre  
18:30 h al Local del Jovent – Punt Jove “El Cucut” 
A càrrec de Mia Güell, Mercè Carrera, Guida Sellarès i Dolors Russinyol 
Seguidament Lectura del manifest i encesa d’espelmes 
Ho organitza: Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer i Local del Jovent – Punt Jove “El Cucut” 
 
SEVA    
 
Cinefòrum amb “Volar” 
Dimecres 27 de novembre 
18:00 h a Cal Pastor  
Film de Bertha Gaztelumendi 
Ho organitza: Punt Jove El Refugi i Programa de Dinamització de Gent Gran de la Mancomunitat 
la Plana 
 
TARADELL   
 
Cinefòrum amb “La teta asustada”  
Diumenge 17 de novembre 
17:30 h Sala Lluisos al Centre Cultural Costa i Font 
Film de Claudia Llosa amb Magaly Soller i Susi Sánchez. Moderadora: Mercè Voltas 
Ho organitza: Som Dones 
 
Muntatge del projecte de la Teranyina per visibilitzar les dones assassinades per violència 
masclista durant l'any 2019 
Dilluns 25 de novembre 
10:00 h al Parterre de davant l'església 
Ho organitza: Som Dones 
 
Lectura del Manifest 2019 escenificada a partir de textos sobre Violència Masclista i 
música  
Dilluns 25 de novembre 
19:30 h a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font 
Inauguració de l'exposició “De l’Ombra a la Llum” 
Del 25 de novembre al 9 de desembre 
Al vestíbul del Centre Cultural Costa i Font 
Fotografies de Maria Espeus per mostrar que la violència masclista no es restringeix a una classe 
social o a un col·lectiu determinat i denunciar aquesta xacra social.  
Exposició cedida per l'Institut Català de les Dones 
Ho organitza: Som Dones  
Col·labora: Biblioteca Antoni Pladevall i Font 
 
TONA  
 
DOCS BARCELONA DEL MES: “El que la Walaa vol” 
Dijous 21 de novembre 
20:30 h a la Sala La Canal  
Film de Christy Garland 
Ho organitza: Tona Visual 
Col·labora: Ajuntament de Tona 
 
Exposició sobre les dones i la menstruació al Nepal 



 
 
 
Visibilitzem una pràctica discriminatòria 
 
Del 22 al 26 de novembre 
De 19:00 a 21:00 h a la Sala de dalt de la Biblioteca Caterina Figueras  
Ho organitza: Donaveu, Associació Feminista de Tona 
Col·labora: Biblioteca Caterina Figueras i l'Associació “Be Artsy" 
 
Recreació històrica de la vida quotidiana de la Tona del S.V. 
Diumenge 24 de novembre 
De 10:00 a 11:30 h al Pla del Castell de Tona 
A càrrec de Propugnatores Barcinonenses 
Ho organitza: El Camp de les Lloses 
 
Commemoració del Dia contra les violències masclistes 
Dilluns 25 de novembre 
18:30 h a la Plaça de l'Hostal - Punt Jove Tona  

- Projecció de vídeos i difusió de la campanya #malamente 
- Lectura compartida del manifest de la Xarxa Feminista d’Osona 
- Marxa cap a la Biblioteca per compartir i veure l’exposició “Dones i la menstruació al 

Nepal” 
Ho organitza: Punt Jove Tona, Donaveu i Ajuntament de Tona 
 
Videofòrum amb la pel·lícula documental “Miss Representation” 
Col·loqui sobre les violències cap a les dones a través dels principals mitjans de comunicació 
Dimecres 27 de novembre 
18:00 h al Punt Jove Tona 
Ho organitza: Punt Jove Tona 
 
Activitat “Tabú. Tu tries què t'hi jugues” 
Divendres 29 de novembre 
18:00 h al Punt Jove Tona 
Joc interactiu sobre les violències sexuals per a joves d'entre 13 i 18 anys.  
Imprescindible portar mòbil 
Ho organitza: Punt Jove Tona 
 
Xerrada sobre el projecte del Nepal "Rato Baltin" 
Divendres 29 de novembre 
19:30 h a la Sala de dalt de la Biblioteca Caterina Figueras 
A càrrec de l'Associació “Be Artsy" que treballa per l'apoderament i emancipació de les dones 
nepaleses. 
Ho organitza: Donaveu, Associació Feminista de Tona 
Col·labora: Biblioteca Caterina Figueras i Associació “Be Artsy" 
 
Tallers per a la prevenció de les violències masclistes  
Durant el mes de novembre 
A l’Institut de Tona i l’Escola Vedruna Tona 
Ho organitza: Mancomunitat La Plana 
 
VILADRAU   
 
Caminada solidària pels voltants del poble  
Diumenge 24 de novembre 
10:30 h a la Plaça Major (sortida) 
Seguidament: 
Encesa d’espelmes, lectura del manifest i petit refrigeri 
Ho organitza: Associació de Dones de Viladrau  
Col·labora: Associació excursionista kd 1/2hora i Ajuntament de Viladrau 
 



 
 
 
Cinefòrum amb “ La flor del Desierto" 
Diumenge 24 de novembre 
18:00 h a Can Sià (sala Salvador Espriu) 
Ho organitza: Associació de Dones de Viladrau  
Col·labora: Ajuntament de Viladrau  
 
Teatre Fòrum amb “És de conya?” 
Dissabte 30 de novembre 
19:00 h a l’Espai Montseny 
A Càrrec de Nus Processos Socials i Creatius 
Ho organitza: Associació de Dones de Viladrau i Regidoria de Joventut 
 
 
Programa per la Igualtat – Mancomunitat La Plana 
 


