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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 
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Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

Totes les activitats són gratuïtes.

La responsabilitat de les activitats recau en 
les entitats organitzadores.

S’ofereix servei gratuït de canguratge per a 
les activitats dels dies 4, 12, 18 i 26 de març, 
que cal sol·licitar amb un mínim de 48 hores 
d'antelació a l'Oficina de Polítiques de 
Gènere (c/Nemesi Valls, 35, 2n) o bé al 
telèfon 93 7297171, ext. 221 o a l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

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

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera
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 Divendres, 13 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la 
història!, a càrrec de Núria Clemares Roca.

S'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses 
que han transformat la història. 

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 
Aforament limitat.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i 

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès 

El 8 de març es commemora el Dia 
Internacional de les Dones.
Un dia per visibilitzar les múltiples 
discriminacions que encara pateixen 
les dones arreu el món. 
Un dia per fer valer les imprescindibles 
aportacions i els sabers de les dones en 
tots els àmbits de la societat i de la vida. 
Un dia per mostrar el nostre contundent rebuig a 
qualsevol tipus de violència masclista. 
Un dia per prendre consciència que cal coeducar per 
prevenir el sexisme i el masclisme. 
El 8 de març el protagonisme l'han de tenir les dones, però 
els homes també hem de ser-hi, sense rellevància, al seu 
costat per mostrar el nostre compromís i evidenciant que 
l'equitat de gènere no és un problema de les dones, sinó un 
acte de justícia social de primer ordre que ens afecta a tots 
i a totes.
Per això cal que cada dia sumem esforços i complicitats 
per transformar realment la societat. Fins que no 
erradiquem el sexisme i el masclisme imperant no 
haurem aconseguit una veritable democràcia.
Per contribuir a fer-ho possible, s'ha elaborat aquest 
programa col·lectiu entre les entitats del municipi i 
l’Ajuntament, on hi ha un seguit d'activitats per 
commemorar aquesta diada. 
Treballem per fer de cada dia un 8 de març!
Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món millor!

Xavier Garcés Trillo 
Alcalde de Barberà del Vallès

 Dijous, 5 de març 
18h Conferència L'augment de les 
agressions sexuals en menors, a càrrec de 
Sònia Guerra López, Diputada al Congrés i 
membre de la Secretaria de Polítiques 
Feministes del PSC.
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

 Divendres, 6 de març 
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 7 de març
De 10.30 a 12h Taller Empodera't amb el 
cos, a càrrec de Sandra Jurado Rey, pedagoga 
i ballarina de Median T la Danza. 

Empodera't amb el cos és un 
taller que té per objectiu 
treballar, gaudir i aprendre 
movent-nos. Es tracta d'un espai 
per a dones on poder abordar 
les inquietuds de les participants 
i posar consciència a tot allò que 
ens diu el nostre cos. 

Casal Popular Tangram
c/ Marquesos de Barberà, 58 
Taquilla inversa. 
Per poder participar cal inscripció prèvia 
enviant un correu electrònic a l'adreça 
sandrajuradorey@gmail.com o el mateix dia de 
l'activitat. 
Organitza: Assemblea Feminista de Barberà
Col·labora: Casal Popular Tangram

 

 Dijous, 12 de març
18h Conferència Deconstrucció de la 
Masculinitat Hegemònica per construir 
Masculinitats Alternatives, a càrrec de 
Rubén Sánchez Ruiz, psicòleg, agent d'igualtat 
i feminista. 

La deconstrucció de la 
masculinitat hegemònica 
hetero-patriarcal és una 
responsabilitat imprescindible 
si volem transformar la 
societat, que continua sent 
masclista. Com a homes fets i 

socialitzats dins el patriarcat gaudim d'uns 
privilegis. Podem lluitar contra aquesta 
socialització, que és apresa i construïda, 
rebutjant-la i no donant-li més poder 
socialment. Necessitem desobeir els rols i 
mandats imposats pel masclisme i iniciar una 
construcció de milers de masculinitats 
alternatives, dissidents, igualitàries, inclusives i 
no violentes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 18 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sóc 
feminista i no ho sabia, a càrrec de la seva 
autora, Ariadna Oltra Martí, periodista i 
presentadora de TNMatí de TV3. 

Arran del naixement del seu 
segon fill, la periodista 
Ariadna Oltra Martí es 
replanteja el paper, els drets 
i les obligacions de les 
dones en la societat actual. 
Si fa tres anys l'haguessin 
preguntat si era feminista, 
hauria dit: «No». Ella creia 
que el feminisme era una 
cosa passada, antiga, que ja 

no calia perquè s'havia aconseguit viure amb 
igualtat. Arrel de les situacions en les que 
l'escriptora s'ha trobat al ser mare treballadora, 
ho ha deixat de creure i aquesta revelació l'ha 
donat força i li ha permès entendre la vida i el 
que l'envolta. Perquè és feminista i ho ha estat 
sempre, i no ho sabia.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres 

 Dijous, 19 de març
18h Teatre: Monòleg 'Spa mocions'.

Sis històries que ens duen a fer un passeig per 
diferents etapes de la vida d’una dona i a viure 
un seguit de situacions i emocions, totes elles 
banyades de grans dosis d’humor.
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
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: Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Del 23 de març al 15 d'abril 
Exposició Fotògrafes pioneres a 
Catalunya, cedida per l'Institut Català de les 
Dones.

Les dones fotògrafes 
havien de competir 
primerament amb la seva 
condició femenina, i 
després, amb l'esforç per 
aconseguir la qualitat en 
el seu treball. Un treball 
que utilitzaven per fugir 
de les normes imposades 
i de la subordinació a les 

quals estaven condemnades, desafiant la 
tradicional visió que es tenia de les dones i 
projectant-ne una altra sense els prejudicis que 
ens han velat les seves aportacions a la 
societat. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 25 de març
18.30h Projecció del documental Joana 
Biarnés, una entre tots, amb debat posterior. 
Direcció: Òscar Moreno i Jordi Rovira. (2015). 
Durada: 72 minuts. VOSC.

Aquesta exposició recull la 
desconeguda vida i obra de la Joana 
Biarnés, la primera fotoperiodista 
espanyola. Una pionera que va 
vèncer els prejudicis d’una època, 
va triomfar en la seva professió, va 
conèixer i immortalitzar a grans 

personatges de la història i quan es podia haver 
convertit en llegenda, va desaparèixer. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r
Condicions d'accés:
  Aforament limitat. Per poder accedir cal 

disposar d'entrada. Es pot recollir des 
d'una setmana abans a la consergeria del 
Casal de Cultura (c/Nemesi Valls, 35), i el 
mateix dia a l'Auditori.

 Menors de 16 anys han de tenir 
acompanyament per part d'una persona 
adulta. 

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

 Dimecres, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que se celebren cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes. 

Plaça de la Vila  
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès  

 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE MARÇ:

 Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30h
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES 

Espai Socioeducatiu La Roma
Via Sant Oleguer, 6
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: La Caixa dels rols 
Cuinar, netejar, comprar, rentar... Qui fa les feines 
a casa? I tu? "Ajudes" o fas? Obrirem la caixa dels 
rols i veurem tot el que s'amaga dins les llars. 

 Divendres, 6 de març 
De 18 a 20h Taller de xapes i samarretes
Juntes ens prepararem per a la manifestació del 
8M. Posem a disposició les sales La Roma per 
deixar volar la imaginació i dissenyar les 
consignes i materials reivindicatius per a la diada. 

 Dimarts, 24 de març 
De 18 a 20h Taller: Els nostres cossos, les 
nostres sexualitats
Creació d'un espai de diàleg i intercanvi entre 
joves que vol fomentar l'aprenentatge mutu, la 
creació d'estratègies d'autocura i de xarxes de 
suport entorn la sexualitat.
Taller per a noies 

Espai Socioeducatiu El Forat
c/Nemesi Valls, 35
Activitats de 12 a 29 anys

 Dilluns, 2 de març 
De 18 a 20h Taller: Party & CO Feminista 
Has jugat mai al Party & Co? Si la teva resposta és 
que sí, estem segures que no hauràs jugat mai al 
Party & Co Feminista. Et convidem a participar-hi.

 Dimecres, 4 de març 
De 18 a 20h Taller: Trap i reggaeton feminista
El trap i el reggeaton han generat un nou 
univers d'influències musicals i audiovisuals, 
algunes d'elles reproductores de violències 
masclistes. Proposen una revisió crítica de les 
lletres, transformant els ritmes musicals que 
més ens agraden en feministes!

 Divendres, 6 de març
De 18 a 20h Taller: Autodefensa feminista
Taller per a l’apoderament de les dones 
participants on realitzarem un tastet de recursos 
(físics, socials i psicològics) per defensar-nos 
davant una agressió masclista.
Defensem-nos, en tenim dret. "Plantem cara a 
les violències masclistes!"
Taller per a noies.

 Dijous, 26 de març
18h Conferència i presentació del llibre 
Educar a un niño en el feminismo, a càrrec 
de la seva autora, Iria Marañón Goyeneche, 
filòloga hispànica i creadora del bloc 
Comecuentos Makers. 

Sabem que la manera de ser d'un 
nen -entenent per nen un nen en 
masculí- es construeix: la 
masculinitat no és innata, i els 
estereotips es formen a través de 
l'educació, els jocs, la cultura i els 
referents. Els ensenyem a ser 
insensibles, agressius, impassibles i 

competitius, en lloc d'ensenyar-los a ser empàtics, 
solidaris, compassius, respectuosos i a conviure 
amb els nivells adequats d'autoestima. Educar a un 
niño en el feminismo és una invitació a veure amb 
nous ulls la nostra manera d'educar els nens, amb 
la finalitat de detectar i canviar molts dels errors i 
les injustícies que repetim inconscientment. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dimarts, 10 de març
18h Barberà vol ser Feminista (?)
Espectacle de danses urbanes, a càrrec de 
Move in Vein.
Presentació del documental Mirada Lila.
Taula rodona, conduïda per Andrea Vicente 

Herrero, periodista, i amb la 
participació de Berta Cama 
Sánchez, Yasmina Ewulu 
Navarro i Antònia Albert 
Peñalver, professionals dels 
àmbits de la Cultura, Educació 
i l'Habitatge, respectivament. 

Mirada Lila és un petit documental realitzat per 
Veus Barberà sobre l'Assemblea Feminista de 
la nostra ciutat. La unió de veus diverses, ha 
provocat el naixement d’un nou col·lectiu que 
vol fer arribar a tota la ciutat la seva mirada 
universal, la mirada lila. Després de la projecció 
del documental es farà una taula rodona en la 
que s'intercanviarà impressions. 
Auditori Maria Feliu
c/ Nemesi Valls, 35 1r 
L'acte comptarà amb Servei d'Interpretació en 
Llengua de Signes.

Organitza: Veus de Barberà
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès 

 Dimecres, 4 de març 
17.30h Presentació del programa del 8M.
Cinefòrum Mujercitas.
Direcció: Greta Gerwig
Durada: 2h 15m

La pel·lícula Mujercitas, 
dirigida per Greta Gerwig és 
una nova adaptació del 
clàssic de Louisa May Alcott 
de 1868. L'actriu i escriptora 
nord-americana elabora una 
potent visió feminista on 
retrata les pors i els dubtes 
del pas de la infància a la vida 
adulta, així com la importància 

de l'empoderament i la fortalesa de les dones 
en la conducció de les seves vides. 
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 

Per a més informació contacta'ns al 
telèfon 680.441.222 o via xarxes:
@adolescents.barbera / @joves.barbera



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.


