
Organitza:

PLA 
COMARCAL 
PER LA
IGUALTAT

VII TROBADA
COMARCAL
DE
DONES

Ajuntaments de:

Avià
Berga
Borredà
Casserres
Capolat
Castell de l’Areny
Castellar de N’Hug
Castellar del Riu
Cercs
La Pobla de Lillet
L’Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Gósol
Guardiola de Berguedà
Montclar
Montmajor
Puig-Reig
Sagàs
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Julià de Cerdanyola
Santa Maria de Merlès
Vallcebre
Vilada
Viver i Serrateix

organitza:

amb la col·laboració:

Vine i comparteix!!

Berga
18 d’octubre de 2014 
de 10h a 17h
al Pavelló de Suècia de Berga

“Les relacions entre dones joves i dones grans són una 
font d’enriquiment i faciliten l’intercanvi de l’experiència 
social femenina.”

Aquesta Trobada Comarcal té per objectiu la creació d’un 
espai de relació entre dones de diferents edats i com a 
espai de comunicació amb l’objectiu final del coneixe-
ment i reconeixement mutu.
Volem fer evident com n’és de valuós recuperar la saviesa 
de les dones, vinculada a l’experiència quotidiana,a la 
vida, a tot el registre que ha estat menyspreat, i que impli-
ca un nivell elevat de gestió creativa de la complexitat del 
dia a dia.
Volem resseguir el llegat històric de les dones que van 
viure en altres contextos i altres èpoques, per estimular el 
reconeixement des de les dones de l’actualitat.
El Berguedà està ple d’històries que han protagonitzat les 
dones, i que ara volem visibilitzar i també retre homenat-
ge a les dones que van obrir un camí.
Diuen que “La vida és un camí“. El camí personal de 
cadascú ha vingut moltes vegades marcat pels rols 
socials, pels estereotips, per la rutina, i pels  costums; 
malauradament moltes vegades les dones són les qui han 
tingut un camí marcat estricte, sense la possibilitat 
d’escollir quin tipus de vida volien portar o bé amb qui la 
volien passar. 
Ara bé, en altres casos les dones de vegades no han 
tingut un camí a seguir, un camí marcat, no han tingut 
referents, uns models a seguir amb els quals s’identifi-
quessin... 
Malauradament la història de les dones ha estat silencia-
da sense cap mena de consideració. 
La història d’aquestes dones anònimes serà el fil conduc-
tor d’aquesta jornada. 
Es vol recuperar la memòria del munt d’històries que 
tenim al Berguedà, i compartir-les amb les generacions 
més joves, perquè qui perd la memòria està condemnat a 
desaparèixer.

Debat intergeneracional
de les dones del berguedà

Debat intergeneracional
de les dones del berguedà



PROGRAMA
D’ACTES

10:00h. Arribada i esmorzar 

10:30h. Benvinguda i
presentació

:30h. 
   a càrrec de: 

.

 

 

14:00h. Dinar

Nom i Cognoms:

Adreça:

Població:

Telèfon:

Correu electrònic:

Necessiteu transport? (transport gratuït)

SI  NO

Dinar (preu: 12 euros)

SI  NO

Visita guiada 
“Berga històrica amb mirada de dones”

Inscripcions:

Al Consell Comarcal, demanar per Núria Mariano

per telèfon al 93 821 35 53
per fax al 93 822 09 55
per correu electrònic a igualtat@ccbergueda.cat

Per motiu d’organització és imprescindible inscriure’s abans 
del 13 d’octubre.

SI  NO

Visita al Museu Casa de la Patum

SI  NO

butlleta 
d’inscripció

Ivet Castaño i Vilella. Coordinadora Territorial de 
l’Institut Català de les dones.
Maribel Iglesias i Trasserra. Consellera comarcal 
de l’Àrea d’atenció a les persones.
Montserrat Ribera i Puig. Diputada al Parlament 
de Catalunya.
Juli  Gendrau i Farguell. Alcalde de  Berga.

11:00h. Debat 
intergeneracional de dones

DEBAT 
INTERGENERACIONAL
DE DONES

12:30h. Visita guiada per la 
“Berga històrica amb mirada 
de dones”

El debat intergeneracional el plantegem des del 
punt de vista de les vivències personals de 
diverses dones en relació a diferents temàtiques 
sobre les que volem debatre.

Comerç. Les botigueres.

Tèxtil. Les dones com a motor de la industria.

Art. On són i on eres les dones artistes?

La Patum. La festa del Berguedà, per excel·lència 
que fins fa poc temps no ha incorporat a les dones 
en la seva festa.

Esport. Dones que intenten, a través de l’esport, 
trencar estereotips.

Immigració. Com viuen les dones els processos 
migratoris?

Podreu visitar l’exposició Dones en blanc i 
negre: dones i treball al Berguedà al vestíbul 
del pavelló de Suècia.

I l’exposició fotogràfica de Dones en blanc i 
negre: Dones i formació al Museu.


