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Dimecres, 27 de febrer
19 h Projecció del documental Ouaga Girls, 
amb debat posterior.
Directora: Theresa Traore Dahlberg. Suècia, Burkina Faso 
(2017). Durada: 83 minuts. VOSC.

A la capital de Burkina Faso, 
Ouagadougou, un grup de noies joves 
estudia en una escola per convertir-se 
en mecàniques de cotxes. Els seus 
somnis i desitjos es barregen amb els 
valors d’un país i amb l’opinió de la 
societat que les envolta sobre com ha 
de ser suposadament una dona. Una 
inspiradora història sobre les eleccions 
que es prenen a la vida i l’esforç que 

suposa trobar el propi camí entre les opinions, pors i 
expectatives de la gent.Una descripció poètica del que 
significa ser una noia jove avui a Burkina Faso.

Auditori Maria Feliu. Casal de Cultura
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis

Obertura de portes: 18.45 h

Condicions d’accés:
• Aforament limitat. Per poder accedir cal entrada, 

que es pot recollir prèviament a la consergeria del 
Casal de Cultura 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
Ajuntament de Barberà del Vallès
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Dimarts, 5 de març 
18 h Cinefòrum La batalla de los sexos
Direcció: Valerie Faris i Jonathan Dayton. Estats Units 
(2017). Durada: 121 minuts. Castellà.

La batalla dels sexes va ser el nom 
que es va donar al partit de tennis 
celebrat al 1973 entre la campiona 
mundial femenina Billie Jean King 
(Emma Stone) i l’ex campió masculí 
Bobby Riggs (Steve Carrell). En un 
moment de la història on hi havia 
un auge del moviment feminista i la 
revolució sexual, l’exitosa esportista 
era una defensora inqüestionable 
sobre els drets de les dones i just 

abans d’aquest esdeveniment s’havia negat a participar 
en un torneig on els homes guanyaven un premi vuit 
vegades major a l’atorgat a les dones. Aquest torneig va 
ser un dels esdeveniments esportius de major audiència 
de tots els temps, aconseguint la xifra de 90 milions de 
persones a tot el món. 

Auditori Maria Feliu. Casal de Cultura
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis

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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Dimecres, 6 de març
De 17.30 a 19 h Taller per a dones Estimo el meu 
cos: Soc autèntica, meravellosa i lliure, a càrrec 
de Sònia Campos Magallanes, terapeuta. 
Taller dinàmic on reconeixerem les nostres virtuts, 
relacionant-nos amb el nostre cos i connectant amb la nostra 
feminitat i sensualitat, per tal de retrobar-nos amb la dona 
extraordinària que està dins de cadascuna de nosaltres.

Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31, baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

Dijous, 7 de març 
12 h 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

18.30 h Conferència Dones artistes a la Història, 
a càrrec de Chari Muñoz Frontado, artista 
plàstica, professora d’Art i arterapeuta.
En aquesta conferència es reivindicarà la memòria de 
les dones en la Història a través de l’obra de pintores 
com Clara Peeters (1594-1697), Gabriele Münter (1877-
1962), Remedios Varo Uranga (1908-1963) i Louis 
Bourgeoise (1911-2010).

Casal Popular Tangram 
C/ Marquesos de Barberà, 58
Organitza: Casal Popular Tangram
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Dissabte, 9 de març 
11 h Conferència Feminisme i sororitat: estratègies 
per a transformar la societat, a càrrec de 
Marcela Lagarde y de los Ríos, Catedràtica de 
la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, 
antropòloga, política i una de les feministes més 
reconegudes internacionalment. 

El feminisme no és només un 
moviment social i polític que 
lluita contra les desigualtats 
de gènere, sinó una manera 
d’entendre i estar a la vida, 
que ens indica el nivell de 
democràcia que hi ha en una 
societat. Incorporar la mirada 

feminista a la nostra societat és bàsic i necessari per a 
una veritable transformació i per erradicar el patriarcat 
que encara impera en totes les cultures. Aquesta mirada 
la poden i l’han de tenir tant dones com homes, ja que 
tothom surt guanyant. Marcela Lagarde y de los Ríos ens 
explicarà com el feminisme i la sororitat són estratègies 
claus per a un món millor, sense que siguin una amenaça 
pels homes. De fet, cada vegada són més els homes que 
veuen els beneficis d’incorporar-se al discurs feminista. 

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
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18 h Teatre familiar La nena dels pardals
La nena dels pardals és una 
història meravellosa, un conte 
amb una gran càrrega històrica, 
que parla del respecte a la 
vida i la saviesa innata dels 
infants. Quan el Gran Timoner 
ordena exterminar els pardals 
del país perquè es mengen 
el gra, una nena, la Ming Li, 
decideix portar-li la contrària i 
seguir les directrius del seu cor.

Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits gestos 
heroics quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa 
innata dels infants. 
Preu d’entrada:
Anticipada: 7,20€
Dia de l’espectacle: 8€

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

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès
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Diumenge, 10 de març 
18.30 h Teatre Shirley Valentine

La Shirley és una mestressa 
de casa que té una relació 
rutinària amb el seu marit 
i la filla i el fill que ja han 
marxat de casa. Una dona 
dedicada a la família que 
sempre viu en segon lloc. 
Arran del regal que li fa una 
amiga, decideix recuperar 
la seva independència i 
lluitar per la seva llibertat, 
reubicant els seus objectius 

i les seves metes a complir. La Shirley no deixarà passar 
l’ocasió i es convertirà en la protagonista de la seva vida, 
recuperant així la seva força vital. Shirley Valentine és una 
obra plena d’humor, malenconia i passió per viure. Un 
monòleg carregat d’emocions que faran viure un viatge 
inoblidable de la mà de l’actriu Mercè Arànega. 

Preu d’entrada:
Anticipada: 14,40€
Dia de l’espectacle:16€

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

Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès



8

De l’11 al 28 de març 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Exposició Trobar temps dins del temps.                    
Per què les dones volem la reforma horària?

L’Institut Català de les Dones 
(ICD) i la Reforma Horària (RH) 
presenten l’exposició Trobar 
temps dins del temps, que 
introdueix la mirada feminista a 
les transformacions que proposa 
la reforma horària. L’objectiu 
d’aquesta mostra divulgativa és 
sensibilitzar sobre la necessitat 
d’una millora d’organització 

horària des de la perspectiva de gènere i de les dones. 
Els panells de l’exposició són il·lustracions que de manera 
senzilla mostren les dades objectives i els arguments, i 
divulguen quins són els indicadors que marcaran que la 
societat avanci cap a la Reforma Horària. 

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 
Ajuntament de Barberà del Vallès
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Dijous, 14 de març 
18 h Conferència i presentació del llibre #WETOO, 
a càrrec del seu autor, Octavio Salazar Benítez, 
feminista, pare, doctor en Dret, professor de 
Dret Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en Igualtat de gènere, masculinitats, 
participació política, govern local i drets LGTBI.

La quarta onada feminista ha irromput 
amb força en la vida quotidiana i és aquí 
per quedar-se. Mentre les xarxes llancen 
amb freqüència missatges contradictoris, la 
solidaritat feminista, la sororitat, fa caure 
fronteres i tracta de frenar el masclisme més 
tòxic i violent. Mentre les noies van sabent qui 
són i el que valen, els nois van desconcertats 
entre models vells de masculinitat i la manca 

de nous referents. L’autor, un clar referent en la tasca de 
transformar els homes des del feminisme, ens ofereix unes 
pàgines compromeses i apassionades per ajudar a joves 
a convertir-se en persones igualitàries. Sense mordasses 
i d’una forma directa i senzilla, #WeToo sacseja els 
fonaments de la societat patriarcal per oferir una guia i 
obrir espais de reflexió a les aules, als carrers i a la vida. 
L’acció feminista en la qual totes i tots, noies i nois, hauríem 
de participar. Perquè només així podrem construir unes 
societats plenament democràtiques i un món més just.

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
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Divendres, 15 de març
18 h L’hora del conte coeducatiu Quan les 
nenes volen alt i són rebels, a càrrec de Núria 
Clemares Roca. 
Quan les nenes volen alt i són rebels, són valentes, 
alegres, intel·ligents, atrevides i fortes. I, sense dubte, 
aquesta és la clau perquè tots els infants siguin educats 
amb les mateixes oportunitats, independentment del sexe, 
perquè tan sols coeducant hi haurà convivència, respecte, 
acceptació i igualtat d’oportunitats.
Edat: A partir de 5 anys. Idioma: Català. Durada: 40 minuts. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i

Oficina de Polítiques de Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 16 de març
De 10.30 a 13.30 h Taller per a dones Connectant 
amb la nostra energia femenina, a càrrec de 
Sandra Martos Villodre, terapeuta del Centre 
Mayim Teràpies. 
Aquest taller de ioga-dance té com a objectiu despertar 
i potenciar l’energia femenina a través de tècniques 
corporals i de relaxació.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.

Torre d’en Gorgs
Sala 2
Av. Torre d’en Gorgs, 40 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com
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Dijous, 21 de març 
17.30 h Cinefòrum 10 años y divorciada
Directora: Khadija Al-Salami. Iemen (2014). Durada: 96 
minuts. Castellà. 

Al Iemen, on no hi ha cap 
requisit d’edat per a contraure 
matrimoni, la petita Nojoom 
és obligada a casar-se amb 
un home vint anys més gran. 
La dota ofereix a la família de 
la nena una renta petita i una 
boca menys que alimentar, un 
tracte acceptat per tot el seu 
entorn, excepte per la jove que 
pateix un infern insuportable. 
La pel·lícula, que vol denunciar 
la història real de moltes joves 
en aquest país, està dirigida 
per Khadija Al-Salami, que 

relata la seva pròpia experiència de nena forçada a 
casar-se, i protagonitzada per Reham Mohammed.

Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç
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Divendres, 22 de març 
22 h XIV Sopar de dones de Barberà del Vallès
Obert a totes les dones de Barberà. 

Restaurant Tàpera
Rambla Europa, local 3

Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853 i abonar 
el cost del sopar.
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

Dilluns, 25 de març 
19 h 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 i donar suport a totes les dones i 
infants en situació de violència masclista.

  Foto d’arxiu
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 
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Dijous, 28 de març
18 h Conferència i presentació del llibre Educar 
en el feminismo, a càrrec de la seva autora, 
Iria Marañón Goyeneche, filòloga hispànica, 
editora de l’editorial educativa McGraw-Hill 
i creadora i autora de Comecuentos Makers, 
un bloc on proposa idees per empoderar a les 
nenes i educar als nens en igualtat. 

Sabies que les nenes a partir dels 6 
anys se senten menys intel·ligents que 
els nens? I que els nens subestimen les 
capacitats de les seves companyes a 
la universitat?
La culpa és dels estereotips de 
gènere: els jocs i referents culturals 
entrenen a les nenes i nens sobre com 
han de comportar-te, expressar-se 
i relacionar-se. No seria millor que 
fossin lliures per sentir, expressar 
i actuar? Necessitem nenes i nens 

amb consciència i compromís, que defensin en públic la 
igualtat. Per construir una societat justa i igualitària, les 
nostres criatures han de ser poderoses justes, solidàries i 
felices. Per tot això, és necessari educar en el feminisme. 

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès 
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Dimecres, 10 d’abril
18 h Conferència i presentació del llibre El 
poder dels nois, a càrrec de l’autor, Ritxar 
Bacete González, antropòleg, treballador social 
i especialista en gènere i masculinitats. 

Aquest llibre conté el secret dels 
superpoders dels nois. Si ets noi 
i llegeixes les seves pàgines i 
aconsegueixes superar els reptes que 
et proposa, descobriràs la veritable 
i inigualable força que habita en tu. 
Els nens i joves necessiten créixer 
lliures dels lligams, estereotips 
i condicionaments que els fan 
menys feliços i capaços. Hem de 
ampliar-los les possibilitats de ser i 

estar en el món; crear una nova masculinitat, positiva i 
diversa, que porti els nens i joves a estar connectats amb 
les seves emocions.

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Barberà del Vallès
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ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE MARÇ:

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n

 � Racó bibliogràfic sobre feminisme, 
coeducació i masculinitats.

 � Racó de contes coeducatius. 

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie 
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS:

Dijous, 7 i 14 de març
De 10 a 14 h Formació Comunicació no sexista, 
llenguatge inclusiu, a càrrec de Montserrat Vallvé 
Viladoms, correctora, redactora i formadora 
especialista en comunicació no sexista i 
llenguatge inclusiu. 
Adreçat al personal municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
Casal de Cultura
C/ Nemesi Valls, 35 - 3r pis.

Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i secció de RRHH
Ajuntament de Barberà del Vallès 
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ACTIVITATS PER A JOVES 

Dilluns, 4 de març 
De 18 a 19.30 h Taller: Parlem de la menstruació, 
taller per a noies de 12 a 15 anys.
Durant el taller parlarem i resoldrem entre totes els dubtes 
que tenim sobre la menstruació i com és d’important 
conèixer el nostre cicle menstrual. 

Servei Socioeducatiu El Forat
C/ Nemesi Valls, 35

Dimarts, 5 de març 
De 18 a 20 h Taller: Memory, taller per a joves 
de 12 a 15 anys.
Recordeu el joc Memory? Tenim un de molt especial, 
dissenyat exclusivament amb motiu del 8M, Dia 
Internacional de les Dones. Un joc per recuperar la 
memòria de les dones al llarg de la història. 

Servei Socioeducatiu El Forat
C/ Nemesi Valls, 35

Dijous, 7 de març 
De 18 a 19.30 h Taller: Ets feminista?, taller per 
a joves de 12 a 15 anys.
Ets feminista? Per què sí? O per què no? Un espai per 
parlar i debatre sobre què és el feminisme i quines són les 
seves reivindicacions. Parlem i debatim!

Servei Socioeducatiu El Forat
C/ Nemesi Valls, 35
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Dimecres, 13 de març 
De 18 a 20 h Taller: Cuinem contra el patriarcat, 
taller per a joves de 16 a 29 anys. 
Alguna vegada has pensat qui cuina a casa? Qui fa la 
compra? Qui neteja la llar? Qui porta l’economia de casa?... 
Aquest és un espai per repensar els rols de gènere mentre 
cuinem!!
Vine i reflexionem per transformar la divisió del treball!
Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6

Dijous, 14 de març
De 18 a 21 h Taller: Fes-te la teva samarreta!, 
obert a joves de 16 a 29 anys. 
Taller de serigrafia de samarretes feministes. Vine i fes la teva! 

Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6

Divendres, 15 de març
De 18 a 22 h Taula rodona: Feminitzem els 
escenaris, amb la participació de diferents dones 
joves i artistes de l’àmbit musical. Las Niñas 
perdidas (rap) i La PD Magenta (punxadiscos 
de cumbia a ritme tropical). Al finalitzar la taula 
rodona podrem gaudir del concert en petit 
format d’aquests dos grups. 
Equipament Municipal La Nau
C/ Arquímedes, 8



18

DURANT EL MES DE MARÇ

Exposició: Imatges per pensar. Mostra que té per 
objectiu generar una reflexió al voltant d’algunes 
absències, presències i tòpics relacionats amb 
la representació de les dones que són freqüents 
en gran part dels continguts dels mitjans de 
comunicació. 
Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6

Taller: Cossos perfectes?, a càrrec de l’Entitat 
“Educació per a l’Acció Crítica” (EdPac).
A partir d’una certa edat, la construcció de la pròpia 
imatge pren un lloc central en la vida del jovent. Molts 
dels factors que afecten la pròpia imatge i l’autoestima 
venen de la mà d’estratègies publicitàries i del foment 
del consum. A través d’una aproximació crítica al 
consumisme d’imatge i a la publicitat d’una estètica, des 
d’una perspectiva de gènere.
En aquest taller es fomentarà la valoració al propi cos i 
uns hàbits de vida saludables.
Aquest taller està adreçat a l’alumnat de 1r de Batxillerat dels 
Instituts de Barberà del Vallès. 

Per a més informació consultar les xarxes socials: 
Facebook: joventut.barbera i lanau , i l’Instagram: @joventutbarbera 
i @naubdv.
Organitza: Programa Municipal de Joventut i

Oficina de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Barberà del Vallès
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Totes les activitats són gratuïtes, excepte 
aquelles en les que s’indica el cost de les 
mateixes.

La responsabilitat de les activitats recau en 
les entitats organitzadores.

S’ofereix servei gratuït de canguratge per 
a les activitats dels dies 5, 9, 14, i 28 de 
març i 10 d’abril, que cal sol·licitar amb un 
mínim de 48 hores d’antelació a l’Oficina 
de Polítiques de Gènere.

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Oficina de Polítiques de Gènere
C/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 ext. 221
 a/e: siad@bdv.cat




