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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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 Dijous, 7 de novembre 
18h Cinefòrum: Una cuestión de género

Una cuestión de género 
mostra la vida d'una jurista 
nord-americana, la Rose 
Bader Ginsburg, actualment 
magistrada del Tribunal 
Suprem dels Estats Units, i 
la seva lluita contra la 
legislació masclista dels 
anys seixanta i setanta. La 
pel·lícula explica la història 
d'una dona forta, de caràcter 

revolucionari, que es va convertir en un exemple 
de resistència contra el patriarcat en una 
societat tan masclista com la nord-americana.
Aquesta història basada en fets reals, està 
dirigida per Mimi Leder i protagonitzada per 
l'actriu Felicity Jones.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona.  
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 Dimecres, 13 de novembre 
18h Teatre: Càndida
Càndida neix del desig i la necessitat de 
posar-li veu als fongs vaginals que van habitar 
en el cos d'Anna durant dos anys: qui són? d'on 
vénen? per què no se’n van?
Humor, sarcasme, cabaret i drama conviuen en 
escena contínuament. Tot això acompanyat per 
la música de Joange que introdueix el món 
oníric amb el seu violí.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 15 de novembre 
19h Presentació de les Jornades feministes
  Xerrada Debats actuals des d'una 

perspectiva feminista de classe: 
sexe treball i reproducció social, a 
càrrec d’Isabel Benítez Romero militant 
de la Coordinadora Obrera Sindical 

  Sopar de pintxos i recital slam poetry

Ateneu Barberà 
c/Sant Pere, 4
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través de 
l’adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà

20.30h Teatre: Dones i silenci 
Una ciutat, Terrassa. Un barri, la Maurina. Un 
carrer, Núria. Dones que van i vénen. Vides 
creuades com els mots d’un joc. Dones que 
pateixen, criden i callen.
Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte , 16 de novembre
De 10 a 14h Jornades feministes 
Espai Tallers
 Taller d’autodefensa feminista,  a càrrec de 

Biterna. Activitat no mixta.
La Nau, c/ Arquímedes, 8

 Taller 'Qüestionant les masculinitats',  a 
càrrec de Salvador Salar Puig, d'Homes 
Igualitaris de Catalunya. Activitat no mixta. 
Casal Popular Tangram, c/ Marquesos 
de Barberà, 58

 Taller de dansa 'Empodera't amb el teu 
cos', a càrrec de Sandra Jurado Rey, de 
Median T la Danza. Activitat mixta.   
Teatre Municipal Cooperativa. Sala B

Places limitades. Cal inscripció prèvia a l’adreça 
electrònica vagafeministabdv@gmail.com
17h Taula Rodona: Descolonitzem la nostra 
mirada, experiències de feminisme i 
antiracisme a càrrec d'Anne-cath, activista 
d'antirracisme polític; de Florencia Brizuela González, 
de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona; 
i de Carmen Juares Palma, de l'Associació Mujeres 
Migrantes Diversas. Moderat per Yamina Ewulu. 
Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58

 Divendres, 22 de novembre 
18h Hora del conte coeducatiu: Ni princeses 
ni prínceps!, a càrrec de Núria Clemares 
Roca. 
Durant l'activitat s'explicaran tres contes en els 
quals es narren històries que trenquen amb els 
mites i estereotips sexistes, educant així als 
nostres infants en igualtat.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
De 10 a 14h Taller: Resiliència i bon tracte, 
una forma de viure, a càrrec de Leonor M. 
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia 
Social i experta en violència masclista.
La vida a vegada ens col·loca en una situació 
davant la qual pensem que no ens en sortirem. 
Però, per què algunes persones poden superar 
adversitats i mantenir la serenitat i fins i tot 
aprofitar aquest determinat moment per créixer 
com a ésser humà? 
En aquest taller parlarem sobre la resiliència: 
què és i com podem afavorir-la en la nostra 
vida, com a forma de bon tracte cap a nosaltres 
i les altres persones. 
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Torre d'en Gorgs 
Sala 2
c/ Torre d'en Gorgs, 40
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dissabte, 23 de novembre 
21.30h Teatre Només una vegada
En Pau és 
novel·lista, i 
l’Eva, editora. 
Són parella 
des de fa set 
anys. Un dia ell 
li pega i una 
a m i g a 
d e n u n c i a 
l ’ a g r e s s i ó . 
Només ha estat una vegada, però des d’aleshores 
cap dels dos no té ganes de parlar del tema.
La dramaturga Marta Buchaca desenvolupa 
una obra dramàtica i contemporània que tracta 
sobre la violència de gènere i, més 
concretament, aquella que no es fa visible i 
acaba normalitzada en situacions de la vida 
quotidiana.
Preu d'entrada:

Anticipada: 14,40€
Dia de l'espectacle:16€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 25 de novembre 
12h Lectura del Manifest Institucional 
contra la Violència Masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
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

 Dimarts, 26 de novembre 
18h Conferència El masclisme i la negació 
de la Violència de Gènere, a càrrec de 
Miguel Lorente Acosta, metge forense, 
professor titular de Medicina Legal a la 
Universitat de Granada, feminista i expert en 
violència masclista. 
A Espanya cada any més de 60 
dones són assassinades per 
les seves parelles i exparelles, 
però només entre l’1 i 2% de la 
població considera que es 
tracta d'un problema greu. Això 
és part de l'estratègia que el 
propi masclisme ha creat per a 
justificar els diferents homicidis 
i agressions com a “fets aïllats”, motivats per 
l'alcohol, les drogues, els problemes mentals…
Aquest argument se l'hi ha quedat petit i 
actualment el masclisme fa un pas més: negar la 
violència de gènere.
Conèixer aquesta estratègia i desemmascarar-la 
és fonamental per avançar cap a la igualtat i 
l'eradicació de la violència contra les dones.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 27 de novembre
19h Documental What Walaa Wants, amb 
debat posterior. 
Directora: Christy Garland. Alemanya (2018). 
Durada: 86 minuts. VOSC.

Criada en un campament de 
persones refugiades a 
Cisjordània, mentre la seva 
mare es troba a la presó, la 
Walaa somia en ser policia. 
L'objectiu és evitar el 
matrimoni i guanyar-se un 
salari. Malgrat el desànim de 
la seva família, la Walaa es 
postula i entra a l'acadèmia 
de policia. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
Obertura de portes: 18.45 h.
Condicions d'accés:
   Aforament limitat. 
 Menors de 16 anys han de tenir 

acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 28 de novembre 
18h Documental Desprotegides, malgrat tot, 
realitzat per la documentalista de l'àmbit 
feminista, Rocío Minvielle Crocci, la periodista 
Karma Peiró Rubio, el programador de la web, 
Xaquín Veira, i l'animadora i especialista en 
Motion Graphics, Francina Cortés Viana. 

Desprotegides, malgrat tot, és un reportatge en 
profunditat, fruit del periodisme d’investigació, 
que evidencia, a partir de dades públiques, que 
els recursos econòmics que s’inverteixen per 
eradicar la violència masclista no són suficients.
Això queda reflectit en les entrevistes dels 
equips professionals i les dones que participen 
en aquest reportatge.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS: 

 Dimarts 5,12 i 19 de novembre
De 10 a 14h Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu.
A càrrec de Montserrat Vallvé Viladoms, 
correctora, redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.

Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres 6 i dijous 14 de novembre 
De 17 a 19.30h Nenes i nens que pateixen 
la violència de gènere en la parella. 
A càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i 
terapeuta infantil, especialista en violència de gènere. 
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Escola Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 243
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Secció Municipal d'Educació, 1a Infància i Família.
Ajuntament de Barberà del Vallès

  Divendres 15 de novembre 
De 9.30 a 11.30h i de 12 a 14h Assetjament 
sexual i per raó de sexe en l'àmbit 
laboral.
A càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga 
i experta en equitat de gènere. 
Adreçat al personal municipal de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
c/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis
Organitza:  O�cina de Polítiques de Gènere i

Secció de Recursos Humans
Ajuntament de Barberà del Vallès

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE:

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista

 Racó coeducatiu
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: Biblioteca Esteve Paluzie i 
Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 
120 d’atenció a dones en situació de 
violència masclista i Estimar no fa mal, 
de l’Institut Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès. 
Organitza:    Regidoria de Comerç i Mercats i 

   Oficina de Polítiques de Gènere
   Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 23. 

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 7, 26 i 28 de 
novembre, que cal sol·licitar amb un mínim 
de 48 hores d'antelació a l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana (OAC) o a l'adreça electrònica 
siad@bdv.cat. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv

Oficina de Polítiques de Gènere
c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 Ext. 221

 Dimecres, 4 de desembre
18h Xerrada: L'augment de les agressions 
sexuals entre menors, a càrrec de Sonia 
Guerra López, Diputada al Congrés del PSC, 
Secretaria de Formació del PSC, Secretaria 
d'Igualtat i LGTBI de la Federació del Baix 
Llobregat del PSC. 
En els últims mesos des de l'àmbit judicial han 
alertat del preocupant augment de les 
violacions i les agressions sexuals en grup.  Els 
equips que treballen amb menors  ho vinculen 
directament a l'ús de la pornografia i el seu fàcil 
accés a través de les xarxes socials. La manca 
d'una formació afectivo-sexual fomenta les 
relacions abusives i de maltracte.  L'educació 
és l'única solució per eradicar les conductes 
sexistes i les violències masclistes que es 
produeixen entre joves. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

22h Cultura Feminista
  Espectacle de dansa urbana, a càrrec de 

Move in vein
  Urban/Hip Hop, a càrrec de Indee Styla
  PD Frida Sound System
  Teatre Feminista, a càrrec de Las Fritas

La Nau 
c/Arquímedes, 8
Per a més informació consultar facebook, twitter i 
instagram @assembleafeministabdv o a través 
l'adreça electrònica vagafeministabdv@gmail.com
Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Ateneu de Barberà , Casal Popular Tangram i 

Ajuntament de Barberà del Vallès



Finançat a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri de la 
Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la 

Secretaria d'Estat de Igualtat.


