
 Dissabte, 9 de novembre
De 10h a 13h Barcelona en femení. 
Itinerari: Portal de l ’Àngel – Catedral – Boqueria. 

Ruta guiada de la mà de la Sra. Elisenda Albertí, autora 
del llibre “Dones de Barcelona”, per tal de conèixer la 
ciutat des de la perspectiva femenina, a través 
d’històries i llegendes protagonitzades per dones 
barcelonines, des del segle IV al XIX.
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 620 763 315.
Preu: de 7 a 10 € (en funció del nombre de participants). 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Cinefòrum La fuente de las mujeres
Auditori Maria Feliu 
C/Nemesi Valls, 35 1r pis

En un petit poble islàmic, la tradició 
exigeix que les dones vagin a 
buscar l’aigua a la font que neix a la 
part alta de la muntanya, sota un 
sol ardent. Però un dia, Leila, una 
jove casada, proposa a la resta de 
dones una vaga d’amor: res de 
sexe fins que els homes col·laborin 
amb el trasllat de l’aigua. D’aquesta 

manera inicien la seva propia revolució contra el 
masclisme imperant. 
Per poder accedir a la sala caldrà presentar l’entrada, que es pot 
recollir prèviament a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabtes 16, 23 i 30 de novembre 
De 10h a 13h Taller El barret lila, a càrrec de la 
Sra. Norma I. Figueroa, terapeuta.
Centre Cívic de Ca n’Amiguet. 
Via Sant Oleguer, 20

Taller adreçat a dones on es treballarà 
l’autoconeixement i l’acceptació per sentir-nos a gust a 
la nostra pell, independentment de l’edat que tinguem. 
Es reforçarà el valor de la feminitat en qualsevol etapa 
a través de la desmitificació de clixés femenins, la 
música, el cant, els contes i l’autovaloració. 
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 620 763 315.
Preu: 15 €. Sòcies gratuït. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dilluns, 18 de novembre
18h Conferència Els maltractaments en les diferents 
formes de parella, a càrrec de la Sra. Àngels Ruiz 
Torralba, presidenta de l’associació ACORD. 
Centre Cívic de Ca n’Amiguet. Sala 3. 
Via Sant Oleguer, 20
Organitza: Associació ACORD

 Dimecres, 20 de novembre 
18h Presentació del llibre Directivas y empresarias: 
Mujeres rompiendo el techo de cristal, a càrrec de 
la seva autora, la Sra. Sara Berbel Sánchez.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

A partir de l’anàlisi de la situació de les 
dones a l’àmbit de les organitzacions i 
empresarial, aquest llibre exposa 
diverses fòrmules que permeten 
superar models tradicionals i 
estereotípics, orientant-se cap el 
futur de les organitzacions en un món 
global i extremadament complexe. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres 22 i 29 de novembre
De 17h a 19h Espai de reflexió per a dones. Estratègies 
per la prevenció de les relacions abusives, a càrrec de 
la Sra. MªJosé Chinchilla Martínez, psicòloga clínica 
amb perspectiva de gènere. 
Torre d’en Gorgs. Sala 2
C/Torre d’en Gorgs, 40
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 266 o a l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra la 
violència vers les dones.
Sala de Plens. Ajuntament de Barberà del Vallès    
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

18h Concentració Barberà diu prou contra la 
violència vers les dones.
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 2013 

 Dimecres, 27 de novembre 
18h Presentació del llibre Manual per a mares 
soles, famílies del s. XXI, a càrrec de la seva 
autora, la Sra. Esther González Bayo.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Llibre que dona un missatge encoratjador 
i esperançador, un punt de vista positiu, 
alhora que realista, de la quotidianitat de 
les llars monomarentals. 

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dijous 28 de novembre
18h a 20h Taller: Aprèn a posar els teus límits, a 
càrrec de la Sra. Sònia Campos Magallanes, 
psicòloga. 
Seu de l ’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos

Taller adreçat a dones amb l’objectiu d’augmentar la 
confiança i seguretat en una mateixa, per saber 
posar els límits a determinades situacions que l’únic 
que fan és perjudicar-nos. 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a l’activitat del dia 13 
de novembre, que cal sol·licitar prèviament al Programa per a 
la Igualtat de les Dones (Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o bé 
al telèfon 93 7297171, ext. 266.

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa per a la Igualtat de les Dones
Plaça de la Vila, 1 , baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

Racó bibliogràfic sobre violència vers les dones

Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES



ACTIVITATS PER A JOVES

 Del 12 al 16 de novembre 
Exposició vir tual de l’Institut Català de les 
Dones: Violència masclista en la parella: 
Desmuntem mites?
Espai jove “La Roma”
Via Sant Oleguer, 6

Aquesta exposició proposa una revisió 
d’alguns mites associats a l’amor romàntic i 
a la violència masclista.
Horari: de 17 a 21 h  

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimarts, 19 de novembre 
19 h Cinefòrum 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies
Espai jove “La Roma”
Via Sant Oleguer, 6

Otilia i Gabita van a la universitat d’una 
ciutat de Romania durant els últims dies 
del comunisme. Gabita està embarassada, 
l’avortament és ilegal i cap de les dues ha 
passat per una situació semblant abans.  

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 19 al 30 de novembre 
Exposició: La recerca del plaer
Espai jove “La Roma”
Via Sant Oleguer, 6

Exposició que tracta la sexualitat, des de la 
perspectiva del plaer lligat a la responsabilitat 
en l’àmbit juvenil i on joves parlen de com 
viuen i entenen la seva sexualitat. 
Horari: de 17 a 21 h    

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 29 de novembre
20h Teatrefòrum: Monòlegs de la Vagina

Obra basada en entrevistes fetes a més de 200 dones 
on es tracten temes com el sexe, les relacions amoroses 
i la violència masclista.

Per més informació o per fer inscripcions a les activitats cal 
adreçar-se a l’Espai Jove “La Roma”, telèfon 93 7189328 o a 
l’adreça electrònica laroma@bdv.cat

 Dissabte, 9 de novembre
De 10h a 13h Barcelona en femení. 
Itinerari: Portal de l ’Àngel – Catedral – Boqueria. 

Ruta guiada de la mà de la Sra. Elisenda Albertí, autora 
del llibre “Dones de Barcelona”, per tal de conèixer la 
ciutat des de la perspectiva femenina, a través 
d’històries i llegendes protagonitzades per dones 
barcelonines, des del segle IV al XIX.
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 620 763 315.
Preu: de 7 a 10 € (en funció del nombre de participants). 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Cinefòrum La fuente de las mujeres
Auditori Maria Feliu 
C/Nemesi Valls, 35 1r pis

En un petit poble islàmic, la tradició 
exigeix que les dones vagin a 
buscar l’aigua a la font que neix a la 
part alta de la muntanya, sota un 
sol ardent. Però un dia, Leila, una 
jove casada, proposa a la resta de 
dones una vaga d’amor: res de 
sexe fins que els homes col·laborin 
amb el trasllat de l’aigua. D’aquesta 

manera inicien la seva propia revolució contra el 
masclisme imperant. 
Per poder accedir a la sala caldrà presentar l’entrada, que es pot 
recollir prèviament a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabtes 16, 23 i 30 de novembre 
De 10h a 13h Taller El barret lila, a càrrec de la 
Sra. Norma I. Figueroa, terapeuta.
Centre Cívic de Ca n’Amiguet. 
Via Sant Oleguer, 20

Taller adreçat a dones on es treballarà 
l’autoconeixement i l’acceptació per sentir-nos a gust a 
la nostra pell, independentment de l’edat que tinguem. 
Es reforçarà el valor de la feminitat en qualsevol etapa 
a través de la desmitificació de clixés femenins, la 
música, el cant, els contes i l’autovaloració. 
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 620 763 315.
Preu: 15 €. Sòcies gratuït. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dilluns, 18 de novembre
18h Conferència Els maltractaments en les diferents 
formes de parella, a càrrec de la Sra. Àngels Ruiz 
Torralba, presidenta de l’associació ACORD. 
Centre Cívic de Ca n’Amiguet. Sala 3. 
Via Sant Oleguer, 20
Organitza: Associació ACORD

 Dimecres, 20 de novembre 
18h Presentació del llibre Directivas y empresarias: 
Mujeres rompiendo el techo de cristal, a càrrec de 
la seva autora, la Sra. Sara Berbel Sánchez.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

A partir de l’anàlisi de la situació de les 
dones a l’àmbit de les organitzacions i 
empresarial, aquest llibre exposa 
diverses fòrmules que permeten 
superar models tradicionals i 
estereotípics, orientant-se cap el 
futur de les organitzacions en un món 
global i extremadament complexe. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres 22 i 29 de novembre
De 17h a 19h Espai de reflexió per a dones. Estratègies 
per la prevenció de les relacions abusives, a càrrec de 
la Sra. MªJosé Chinchilla Martínez, psicòloga clínica 
amb perspectiva de gènere. 
Torre d’en Gorgs. Sala 2
C/Torre d’en Gorgs, 40
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 266 o a l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra la 
violència vers les dones.
Sala de Plens. Ajuntament de Barberà del Vallès    
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

18h Concentració Barberà diu prou contra la 
violència vers les dones.
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 

 Dimecres, 27 de novembre 
18h Presentació del llibre Manual per a mares 
soles, famílies del s. XXI, a càrrec de la seva 
autora, la Sra. Esther González Bayo.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Llibre que dona un missatge encoratjador 
i esperançador, un punt de vista positiu, 
alhora que realista, de la quotidianitat de 
les llars monomarentals. 

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dijous 28 de novembre
18h a 20h Taller: Aprèn a posar els teus límits, a 
càrrec de la Sra. Sònia Campos Magallanes, 
psicòloga. 
Seu de l ’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos

Taller adreçat a dones amb l’objectiu d’augmentar la 
confiança i seguretat en una mateixa, per saber 
posar els límits a determinades situacions que l’únic 
que fan és perjudicar-nos. 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a l’activitat del dia 13 
de novembre, que cal sol·licitar prèviament al Programa per a 
la Igualtat de les Dones (Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o bé 
al telèfon 93 7297171, ext. 266.

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa per a la Igualtat de les Dones
Plaça de la Vila, 1 , baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

Racó bibliogràfic sobre violència vers les dones

Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès


