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Dilluns 7  i 14 de novembre   

De les 9.30 a les 11 h del matí
Taller d’iniciació al feltre 
Taller amb feltre on es confeccionarà un tapís 
commemoratiu amb motiu del 25 de novembre, 
Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones.

Activitat gratuïta oberta a tota la ciutadania. Places 
limitades. 
Inscripcions fins el 4 de novembre a: 
mm.maresmon@gmail.com o al mateix espai 
de Can Patalarga els matins de 9 a 13 h. 
Lloc: Can Patalarga (c. de la Font, 12)
Ho organitza: Maresmon 

Diumenge 13 de novembre

A les 12 h
(Des)Embolicar la troca en 2 actes. Episodi I:  
Fabricants i treballadors
Esquetx teatral a càrrec de Teatre Centre que, amb 
una perspectiva crítica i de gènere (i dosis de sar-
casme), revisa l’exposició permanent del Museu del 
Ter sobre la societat industrial “Fabricants i treballa-
dors: els nous protagonistes”. Teniu ganes de (des)
embolicar la troca?

Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia, trucant al 
93 851 51 76 o a través del formulari de l’agenda del 
Museu del Ter ( www.museudelter.cat )
Lloc: Museu del Ter (plaça de les Dones del Ter, 1)
Ho organitza: Museu del Ter i Teatre Centre Associa-
ció Cultural

Diumenge 20 de novembre

A les 12 h
(Des)Embolicar la troca en 2 actes. Episodi II: 
Treballar a la fàbrica
Esquetx teatral a càrrec de Teatre Centre que, amb 
una perspectiva crítica i de gènere (i dosis de sar-
casme), revisa l’exposició permanent del Museu del 
Ter sobre el treball a la fàbrica tèxtil “La fàbrica de 
riu”. Teniu ganes de (des)embolicar la troca?
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia, trucant al 
938515176 o a través del formulari de l’agenda del 
Museu del Ter www.museudelter.cat

Lloc: Museu del Ter ( plaça de les Dones del Ter, 1)
Ho organitza: Museu del Ter i Teatre Centre 
Associació Cultural

Dijous 24 de novembre

A les 10 h
Vesteix-te per al dia. Vestida de l’estàtua de la 
Benvinguda, de Marta Solsona.
Lloc: rotonda de la sortida de Torelló (cruïlla entre el 
passeig Sant Joan i l’avinguda Pirineus) 
Ho organitza: Maresmon 

A les 15 h
Xerrada taller “Treballem la prevenció de les 
violències masclistes”
Taller dinàmic i participatiu, a càrrec d’expertes 
en gènere i violències masclistes,  per reflexionar i 
debatre sobre la socialització de gènere, com influeix 
en  les relacions que teixim a la vida (parella, família, 
etc.), i com poden transformar-se en relacions no 
saludables. Posem les cures a davant i aprenem a 
identificar els maltractaments que veiem o vivim al 
dia a  dia.

Activitat Gratuïta. Places limitades. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola Puig-agut
( c. Bellfort, 12) 
Ho organitza: Escola Puig-agut
Hi col·labora: Ajuntament de Manlleu

A les 17 h
Lectura del Manifest per a l’eliminació 
de la violència contra les dones, i performance, 
a càrrec de l’alumnat de segon d’Integració Social de 
l’IES Antoni Pous i Argila,  amb motiu del 25N.

A les 17.30 h
Dinamització d’activitats per a l’erradicació 
de les violències masclistes
Obertes a tota la ciutadania. Es duran a terme 
activitats lúdiques per a totes les edats amb motiu 
del 25-N. A càrrec de l’alumnat d’Integració Social 
i d’educació infantil de l’IES Antoni Pous i Argila i 
l’alumnat de l’Escamot Lila del Col·legi la Salle i 
Territori Jove.

I a les 19 h 
Sorteig d’obsequis entre totes les persones 
participants a les activitats.

Lloc: tot a la plaça Fra Bernadí de Manlleu



Divendres 25 de novembre

A les 12 h 
Commemoració Mural per a l’erradicació de les 
violències masclistes 

Minut de silenci per recordar totes les víctimes de 
violència masclista i  mural per visibilitzar la tol-
erància zero a càrrec dels i les professionals de la 
Residència Aura i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.
Lloc: Davant de la Residència Aura i l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu (ctra. d’Olot , 7)
Ho organitza: El personal de la  Residència Aura 
i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu

A les 18h
Les masculinitats i les violències masclistes 
Tertúlia radiofònica a càrrec d’Anna Casals Juvant-
eny, fundadora de l’associació Un Pas Més i  Helga 
Masramon, tècnica d’Igualtat i psicòloga del SIAD de 
Manlleu. Ens  parlaran de com la definició i els rols de 
gènere associats a la masculinitat influeixen en les 
violències masclistes.
Sintonitza  Ràdio Manlleu a la 107 FM o descarre-
ga´t el podcast a Ràdio Manlleu
www.radiomanlleu.cat

A les 19h 
El Sexe sense plaer, implica una agressió?
Xerrada taller A càrrec de l’Associació KAA. Es 
reflexionarà entorn de la sexualitat i els abusos. On 
acaba el plaer i comença l’abús sexual? En som 
conscients? 
Adreçat a tota la ciutadania, es recomana a famílies 
amb adolescents.
Activitat gratuïta
Lloc: Auditori Roca del Museu del Ter 
(pl. de les Dones del Ter,1 )
Ho organitza: associació Un Pas Més

Dissabte 26 a les 21h i diumenge 27 a les 18h 

Teatre La casa nines
Noruega. Segle XIX. Nora té tot el que pot desitjar i la 
tranquil·litat de saber que ja res anirà malament. O 
això li sembla. Una reflexió sobre la violència psi-
cològica a partir del clàssic d’Ibsen.
Compra d’entrades: www.teatrecentre.cat  
Preu: 10€ entrada general i 8€ socis/es.
Lloc: Teatre Municipal de Manlleu  (c. del Pont, 9)
Ho organitza: Associació Teatre Centre
Més informació a teatrecentremanlleu@gmail.com

Dimarts, 30 de novembre

A les 19.30 h
Adhesió del Ple municipal de l’Ajuntament de Man-
lleu al Manifest Institucional del 25 de novembre 
de 2022. Dia internacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. 
Lloc: Ajuntament de Manlleu ( pl. Fra Bernadí, 6)

Exposicions
Del 5 al 27 de novembre

Exposició col·lectiva 
“D’allò domèstic i activitats participatives*”

Inauguració el dissabte 5 de novembre, a les 18 h

Dones, artistes, docents i crítiques. Micaela Both-
elo, Anaïs Civit López,  Eulàlia Grau i Costa, Andrea 
Martínez Arroyo, Laia Moreto Alvarado, Francesca 
Piñol Torrent, Ona Trepat Rubirola i Teresa Valverde 
Gefael. A través d’aquest espai artístic les artistes 
reflexionaran entorn de la sostenibilitat, la identitat de 
gènere i sexual i qüestions en relació al paper de les 
dones en el desenvolupament socioeconòmic.

En el marc dels actes del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència envers les dones de 
Manlleu.

Entrada gratuïta. Activitat oberta a tota la ciutadania 

Horari de visita: de dijous a diumenge, de 18 a 20 h.
Lloc: Sala d’Exposicions de Can Puget (Baixada de la 
Fidela, 1-3)
Ho organitza: Ajuntament de Manlleu-Cultura


