
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2014

 Dijous, 13 de novembre 
18h Presentació del programa d’activitats del 25 
de novembre
Cinefòrum La por
Auditori Maria Feliu 
C/Nemesi Valls, 35, 1r pis

El Manel, de 17 anys, és un bon 
estudiant, somia amb ser 
veterinari. Però mai ha sigut 
capaç d’explicar-li al seu millor 
amic, el Xavier, o a la seva xicota, 
la Laura, ni a qualsevol altra 
persona, el malson que viu cada 
dia a casa seva. No és capaç 
d’explicar el que succeeix a la 
seva família, el que no vol dir que 

no sigui conscient del que això significa. Per aquest 
motiu, el seu únic propòsit és començar a treballar i 
així poder alliberar a la seva mare, a la seva germana 
petita de 7 anys i a ell mateix, de l’infern que pateixen 
a mans del seu pare.
Pel·lícula en català.
Per poder accedir a la sala caldrà presentar l’entrada, que es 
pot recollir prèviament a les Oficines d’Atenció Ciutadana 
(OAC).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 15 de novembre 
8h Sortida Ser dona a les colònies tèxtils 
catalanes

Com a continuació de la presentació del llibre El 
silenci dels telers, de l'Assumpta Montellà, s'organitza 
una sortida a les diferents colònies tèxtils en autocar, 
que durarà tot el dia. 

De la mà de l'autora es reviuran "in situ" les vivències 
de les nenes i les dones en un món d'amos i servents 
i com esdevenien víctimes del sistema burgés de 
l'època.

Per a més informació i reserva de plaça cal trucar als 
telèfons:

670 223 423 Associació d'Història de Barberà del Vallès
669 698 604 Casal Popular Tangram
696 830 853 Associació per a la Igualtat Dones.com

Organitza: Associació d'Història de Barberà del Vallès,  Casal 
Popular Tangram i Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dilluns, 17 de novembre 
18 h Presentació del llibre Tú haz la comida, que 
yo cuelgo los cuadros: Trampas y tramposos en 
la cultura de la desigualdad, a càrrec del seu 
autor, el Sr. Miguel Lorente Acosta
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

L'autor visibilitza les trampes que la 
cultura té distribuides pel terreny de la 
convivència, perquè tot passi de la 
forma prevista i dins dels límits 
establerts per a homes i dones, que es 
basen en la cultura de la desigualtat 
que discrimina a les 
dones. Una de les 

conseqüències més greus d'aquesta 
desigualtat és la violència masclista. 
Aquestes trampes, creades per 
controlar a les dones, també estan 
despertant el rebuig d'alguns homes 
que no volen encaixar en rols tradicionals i volen 
relacions més igualitàries i justes. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 19 de novembre 
18h Presentació del llibre Forjar un hombre, 
moldear una mujer, a càrrec de la seva autora, la 
Sra. Marina Subirats i Martori
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Som homes i dones diferents per 
naturalesa? O és la societat la que 
construeix les nostres diferències i 
desigualtats? L'autora ens proposa en 
aquest llibre oblidar aquest vell debat i 
concentrar-nos en descobrir els 
dispositius culturals que continuen 
transmetent els gèneres, sense que 

siguem conscients d’això i malgrat no hi estiguem 
d’acord. Cal educar d’una altra manera 
perquè les noves generacions puguin 
ser més lliures i més autèntiques, 
prescindint d’estereotips caducs que 
pesen encara massa sobre tots i totes. 
Aquest és el repte que tota la societat, 
mares i pares, mitjans de comunicació, 
escoles i universitats, tenim per endavant. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 

25N
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

 Divendres, 21 de novembre 
18h Hora del conte tradicional El bol de la 
felicitat, a càrrec del grup Bufanúvols
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Edat recomanada: A partir de 4 anys
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 24 de novembre 
17-19h Taller El coneixement del cos com a eina 
per potenciar el poder personal, a càrrec de 
Sonia Campos Magallanes i Gala Llobet Piquer
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

18h Monòleg Estimar-se sense morir, a càrrec de 
Pepa Lavilla Raso
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Espectacle sobre la violència de gènere que tracta com 
una dona se n'adona que s'ha equivocat al donar-li el 
poder de decisió sobre la sava vida al seu home. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

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

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

 Dimecres, 26 de novembre i 3 de desembre
17-19h Espai de reflexió per a dones. Estimar no 
és patir, a càrrec de la Sra. MªJosé Chinchilla 
Martínez, psicòloga clínica amb perspectiva de 
gènere
Torre d’en Gorgs. Sala 2
C/Torre d’en Gorgs, 40
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 266
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 



ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES 
DE NOVEMBRE

 Racó bibliogràfic sobre violència masclista
 Racó de contes coeducatius

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

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

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 120 
d’atenció a dones en situació de violència 
masclista, de l’Institut Català de les Dones, a 
través dels comerços de Barberà del Vallès   
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Comerços de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

 Del 18 al 27 de novembre 
Horari: de 17 a 21 hores
Exposició: Control_doble Check 
Lloc: Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6 

Exposició que promou les relacions sexuals i 
afectives sanes i igualitàries en la població jove. Es fa 
incidència en els riscos de l'ús de pantalles i xarxes, 
les situacions de control i dependència, que poden 
generar noves situacions de violència masclista en 
les relacions de parella.

L'exposició també es podrà visitar als Instituts Can 
Planas i la Romànica. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Per més informació o per fer inscripcions a l’activitat cal 
adreçar-se a l’Espai Jove “La Roma”, telèfon 937189328 
o a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat 
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L’assistència a totes les activitats del programa és 
gratuïta, excepte la sortida del dia 15, preu de la qual us 
informaran en els telèfons de les entitats organitzadores. 

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

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


