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Festa de la     
mare de dÉu                    
a l’esglÉsia

 dels dolors

ACTES I CULTES

Dilluns 10 De març, a les 19.30 h, VesPres CanTaDes
pel Grup de Cant Gregorià de l’església dels Dolors.

DimeCres 12 De març, a les 19.30 h, COnFerÈnCia amb 
el títol Doctrina Social de l’Església, a càrrec del Preb. Dr. Antoni 
M. Oriol, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.

DiVenDres 14 De març, matí, misses a les VuiT i a
les DOTZe.
Tarda, a les 19 h, rÉs De la COrOna.
a dos quarts de vuit, missa solemne amb homilia cantada pel 
Cor Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes. Es finalitzarà amb rés 
de les set Ave Maries, la Salve i el besamans a la Verge.
a un quart de nou, COnCerT a càrrec de l’Orfeó Vigatà.
Dissabte 15 de març, a les 12.30 h, COnCerT a càrrec de la 
Capella Gregoriana dels Dolors.

Divendres, 7 de març de 2008
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A Vic, teatre al 
carrer i concert de 
Refugi a la Guixa

Vic La celebració del Dia de 
la Dona a Vic començarà a 
les sis de la tarda a la plaça 
Major amb una xocolatada 
i la lectura del manifest de 
la jornada, a càrrec de la 
regidora Gràcia Ferrer. A dos 
quarts de set, la companyia 
Lapsus Espectacles represen·
tarà l’obra de teatre de carrer 
Què ha passat amb els nostres 
drets?. Els actes vinculats 
d’una o altra manera amb el 
Dia de la Dona continuaran 
a partir de dos quarts de deu 
de la nit al centre cívic de 
la Guixa amb un concert de 
Refugi. Aquesta proposta 
de Joan Reig, bateria d’Els 
Pets, rescata cançons d’autor 
catalanes oblidades. L’acom·
panyen els músics osonencs 
Pep Solà (bateria) i Albert 
Solà (contrabaix), a més de 
Joan Pau Chaves. Les dones 
que hi assisteixin rebran un 
obsequi.

Teatre en clau femenina, al Cirvianum 
Torelló Mejorcita de lo mío és l’espectacle que es podrà 
veure aquest dissabte a les nou del vespre al teatre Cirvia·
num de Torelló, que també s’emmarca en els actes del Dia 
Internacional de les Dones. L’obra de La Escapista Teatro, 
que dirigeix Fernando Soto, és un monòleg que interpreta 
Pilar Gómez (a la foto) i que va ser “un dels èxits de la pas·
sada Fira de Tàrrega”, segons el programador del teatre, 
Pep Tines. La proposta tracta sobre anècdotes i històries 
que ha viscut l’actriu: “Tot i que hi ha moments molt durs 
i contundents que et fan reflexionar, no deixa de ser diver·
tidíssima”, diu Tines. Així, s’anirà preguntant qui és, un fet 
que encara li generarà més preguntes, i farà referència a 
temes com la por, el dubte, els amics, l’escola, els escoltes, 
el desamor o la Terra. 

Protagonisme de les propostes culturals, en el Dia de la Dona a Osona

 La cultura és dona

Vic

EL 9 NOU

Les propostes culturals pre·
dominen en les activitats 
organitzades a Osona amb 
motiu del Dia de la Dona, 
que es commemora aquest 
dissabte. Aquestes són algu·
nes de les més destacades.

PREMI FREDERICA 

MONTSENY, A MANLLEU

Els actes comencen aquest 
divendres a les vuit del 
vespre, a Can Puget, amb la 
inauguració de l’exposició 
Fusió d’arts, amb obres d’Eva 
Cunill caracteritzades per 
la innovació i la denúncia 
social. L’acte inclou una per-
formance de dansa de Cris 
Piferrer. De les activitats de 
dissabte (vegeu Agenda), en 
destaca el Berenar Literari, 
que tindrà lloc també a Can 
Puget, a les sis de la tarda, on 
les persones que s’han inscrit 
en una convocatòria pública 
recitaran textos de dones 
escriptores. Dins d’aquest 
acte, es proclamaran les gua·
nyadores de la 14a edició del 
Premi de Narrativa Frederica 
Montseny. D’altra banda, 
fins al dia 4 d’abril la bibli·
oteca municipal exposa un 
recorregut per la literatura 
catalana escrita per dones, 
sota el títol Lletres de dona: 
novel·listes catalanes. 

BRUIXERIA, MÚSICA I    

CUINA, A TARADELL

La biblioteca de Taradell ha 
organitzat, aquest divendres, 

una conferència de mossèn 
Antoni Pladevall sobre Brui-
xeria i bandolerisme en l’èpo-
ca del Barroc català. L’acte 
tindrà lloc a Can Costa i Font 
a les vuit del vespre. Aquest 
dissabte, el Dia de la Dona 
se celebrarà amb la primera 

Mostra de Cuines del Món, 
a les carpes de Can Costa i 
Font, on es podran degustar 
plats de diferents països a 
partir de les cinc de la tarda. 
A les deu de la nit, per tancar 
la festa, hi haurà un concert 
amb Les Tietes Queques. 

RODA HOMENATJA        

LES VOLUNTÀRIES

Seguint la tònica dels últims 
anys, s’homenatgen cinc 
dones en reconeixement a 
la seva tasca de voluntariat. 
Són Antònia Roca a la Resi·
dència, Antònia Subirana 
amb els Donants de Sang, 
Carme Ribas amb Osona con·
tra el Càncer, Rosa Reverter 
a Càritas i Antònia Moratona 
amb l’Hospitalitat Mare de 
Déu de Lourdes. L’home·
natge tindrà lloc a la Carpa 
Municipal a partir de dos 
quarts de nou del vespre. 
Pel dissabte hi ha prevista 
una carpa intercultural amb 
degustacions de cuina de 
països del món, tallers per a 
infants i adults i exhibicions. 
Diumenge al matí s’instal·
larà a la plaça Major un mer·
cat de segona mà.

POESIA DE LES DONES 

D’ÀFRICA, A SANT QUIRZE

Una sessió de poesia de 
dones africanes, dimecres a 
les nou dels vespre a la sala 
polivalent del pavelló, serà 
la proposta cultural del Dia 
de la Dona a Sant Quirze, 
que comença amb un sopar 
aquest dissabte. L’acte, amb 
el títol Una història viva 
esclava del silenci, anirà a 
càrrec de Montse Maestre. 
A Montesquiu, la filòloga i 
militant feminista Pilar Font 
farà una conferència aquest 
dissabte a les sis de la tarda 
la sala de Caixa Manlleu, 
sobre la situació de la dona 
avui.

Lectures de 
‘La plaça del 
Diamant’

Vic

EL 9 NOU

Coincidint amb el Dia de 
la Dona, i en el marc del 
centenari del naixement 
de l’escriptora Mercè 
Rodoreda, es faran a Oso·
na algunes lectures públi·
ques de la novel·la La plaça 
del Diamant, simultàni·
ament amb altres muni·
cipis de Catalunya que 
participen en la mateixa 
iniciativa. A Vic, aquesta 
lectura tindrà lloc a partir 
de les onze del matí a la 
plaça Don Miquel de Clari·
ana (plaça de l’Estudiant), 
organitzada per Eumo 
Editorial, la Universitat de 
Vic, la Biblioteca Joan Tri·
adú i l’Ajuntament. Cada 
un dels participants llegirà 
un capítol. La iniciaran un 
representant de l’Ajun·
tament; la rectora de la 
UVic, Assumpta Fargas; la 
directora de la Biblioteca, 
Concepció Espadamala, i 
la presidenta del Gremi de 
Llibreters de Catalunya, 
Imma Bellafont. A Torelló, 
es farà la lectura pública 
a la biblioteca Dos Rius. 
Començarà una hora abans 
que en altres municipis, 
a les deu del matí. Cada 
persona que s’ha inscrit a 
la biblioteca, que participa 
en l’organització junta·
ment amb la Regidoria 
de Cultura i el programa 
Diàlisi 107.4 de Ràdio Ona, 
llegirà un capítol –en total 
n’hi ha 49. 


