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Divendres, 10 de març
21h Teatre La Esclusa, de Michel Azama. 

Un monòleg d'Ana Plaza 
Garrido,  dirigida per Antonio 
Moreno. Homenatge a totes 
les dones que després del 
seu empresonament 
decideixen donar-se una 

oportunitat i no a causa d'aquella presó si no 
malgrat ella. 
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Donatiu: 3€. Cal recollir el tiquet una hora abans 
de començar la funció.
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 16 de març 
17'30h Cinefòrum Frida

Pel·lícula que segueix la vida de 
Frida Kalho, centrant-se en la 
relació que va tenir durant anys 
amb el també pintor Diego Rivera, 
i el lloc que tots dos van 
aconseguir en el món de l'art.
Kahlo va mantenir sempre un halo 
de misticisme i misteri al voltant de 

la seva �gura, potser per la seva naturalesa poc 
convencional: bisexual i comunista. 
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

Divendres, 17 de març 
22h XI 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

Dissabte, 25 de març 
19h Concentració Barberà diu prou a la violència 
vers les dones 

Foto d’arxiu

Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la 
Igualtat Dones.com

Del 4 al 28 de abril 
Exposició Caterina Albert / Victor Català

La exposició recorre la vida i obra 
de Caterina Albert, poeta, 
narradora, novel·lista i autora teatral. 
Caterina Albert, més coneguda com 
a Victor Català, pseudònim amb el 
que signava les seves obres. 

Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la 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

Dimecres, 19 d'abril 
18h Conferència  El buentrato como proyecto de 
vida,  a càrrec de Fina Sanz Ramón, psicòloga, 
sexòloga i pedagoga.

La conferència es centrarà en la 
proposta d'un model de convivència 
basat en el bontracte que ha d'estar 
present a l'espai personal, relacional 
i social. Això vol dir canviar 
creences, valors i conductes que 

reprodueixen el maltractament, i crear-ne d'altres 
que afavoreixin el desenvolupament personal i 
unes relacions humanes, socials i amb la 
naturalesa des del respecte a la diferència, la 
cooperació i la solidaritat, l'armonia i la pau. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE MARÇ

Racó bibliogrà�c sobre equitat de gènere. 
Racó de contes coeducatius. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la 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

ACTIVITATS PER A JOVES

Dimecres, 8 de març 
18h Cuina els rols de gènere. Menja't el patriarcat
En el taller es revisaran els paràmetres de la 
masculinitat i la feminitat i les seves 
conseqüències negatives en el repartiment del 
treball domèstic i de cures a les pròpies llars.

Adreçats a joves de 16 a 30 anys
Espai Jove la Roma
Via Sant Oleguer, 6.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Durant el mes de març es faran els 
següents tallers per l'alumnat de 2n d'ESO i  
1r de Batxillerat de l'Institut Can Planas:
 Taller Cossos perfectes?, a càrrec de l'Entitat 

"Educació per a l'Acció Crítica" (EdPac).
A través d'una aproximació crítica al 
consumisme d'imatge i a la publicitat d'una 
estètica, des d'una perspectiva de gènere, es 
fomentarà la valoració del propi cos i uns 
hàbits de vida saludables. 

 Taller El meu cos no entén de cànons. A 
càrrec de l'Entitat "Candela".

L'objectiu és fomentar el respecte i la cura del 
propi cos, promoure una actitud crítica 
respecte els estàndards publicitaris, ampliar el 
concepte d'atractiu físic i la construcció d'un 
estil i model de bellesa propi i personal.

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

S’ofereix servei gratuït de guarderia per les 
activitats dels dies 9, 23 i 30 de març i 19 d'abril 
que cal sol·licitar amb 48 hores d’antelació al 
Programa Muncipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere (Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o bé al 
telèfon 93 729 71 71, ext. 262.

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. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere

Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 8 DE MARÇ

Dimecres, 1 de març
18'30h Xerrada La Maternitat d'Elna, a càrrec de 

Rosa Galindo Solé 
actriu-cantant i protagonista 
de l'obra de teatre.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Del 2 al 30 de març 
Exposició Dones d'empresa 

Exposició de l'Institut Català 
de les Dones, que vol fer més 
visibles les aportacions 
històriques de les dones a 
l'activitat empresarial de 
Catalunya.

Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la 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

Dissabte, 4 de març 
21'30h Teatre La Maternitat d'Elna

La Maternitat d’Elna parla del 
que va ser capaç de fer una 
dona molt jove, Elisabeth 
Eidenbenz, per salvar a les 
dones embarassades dels 
camps de concentració 
francesos. 

Preu d'entrada: 
Anticipada: 13,50€ 
Dia del espectacle: 15€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 

Dimecres, 8 de març
17'30h Taller: Les grans oblidades, a càrrec de 
Sònia Ortiz Guarch, coach de relacions i equips, 
Sònia Campos Magallanes, terapeuta i MªCarmen 
Rosillo López, psicòloga. 
L’objectiu del taller és fer un repàs històric del paper de 
les dones i les seves di�cultats per ser reconegudes. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dijous, 9 de març 
18h Cinefòrum Sufragistas

La protagonista és Maud, una jove 
lluitadora, explotada en una 
bugaderia des que era petita, que en 
veure que la seva protesta pací�ca 
no en té resultats, decideix 
radicalitzar-se �ns al punt d'utilitzar 
la violència per forçar el canvi i 
aconseguir el dret al vot. 

Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es lliuraran un 
màxim de 4 entrades per persona. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 10 de març
18h L'hora del conte coeducatiu, a càrrec de 

Gogara, associació que 
treballa per a la prevenció de 
les violències de gènere. 
S'explicaran contes per a la 
igualtat que pretenen contribuir 

a la construcció d'una societat més justa, trencant 
amb els estereotips de gènere. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 23 i 30 de març 
18-20h Taller per a homes: Com podem gestionar 
els homes les nostres emocions i relacions avui 
dia?, a càrrec d'Oriol Ginés Canales, psicòleg i 
vicepresident de l'associació CONEXUS. 

Quina és la relació que tenim i quina ens agradaria 
tenir amb les dones? I amb els �lls i �lles? I amb la 
resta de família i amistats? Quines estratègies ens 
poden ajudar?

En aquest taller parlarem de perquè els homes 
sentim que tenim moltes contradiccions i sobre 
com gestionar les emocions per tal de millorar les 
nostres relacions interpersonals. 

Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 262 o a l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 25 de març 
10-14h Taller per a dones: Estratègies de 
lideratge, habilitats directives i comunicació, a 
càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
experta en gènere i directora de la Consultoria MIT.

El lideratge femení sorgeix del procés 
d'autorització de les dones. La seva e�càcia 
parteix d'uns altres valors als tradicionalment 
existents, que es basaven en un model de 
masculinitat hegemònica. 

En aquest taller es treballaran eines i estratègies 
bàsiques per visibilitzar i potenciar les qualitats del 
lideratge i talent femení que es pot aplicar en els 
àmbits personal, professional, relacional i social. 

Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 
Ext. 262 o a l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Durant el mes de març
 � Biblioteca Esteve Paluzie
Adults: Exposició de còmic al vestíbul
Infantil: Exposició ‘Un món de poesia’
Dimarts i dijous: Juguem i aprenem 
escacs
Dilluns i dijous: Projecte LÈCXIT.

1 dimecres
 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT 
DE LLIBRE. ‘Volver al agua’ de Luis 
Eduardo Aute. Entrada lliure. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 18.30h - Espai Gran Centre
AUDICIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
Entrada lliure. Aforament limitat.

 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE FLAUTES de l’Escola 
Municipal de Música. 

2 dijous
 � Auditori Maria Feliu al matí
AUDICIÓ DIDÀCTICA PER L’ALUMNAT DE 
2n DE PRIMÀRIA. Organitza: Escola 
Municipal de Música.

3 divendres
 � 17h - Casal de Can Gorgs
CARNESTOLTES AL CASAL DE CAN GORGS 
amb concurs de disfresses. Entrada 
gratuïta per a socis i sòcies. Per a la 
resta de persones interessades: 3€. 
Organitza: Agrupació Social de Jubilats 
i Pensionistes de Can Gorgs.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
LABORATORI DE LECTURA PORTÀTIL: 
‘L’armari de l’Olivia’ a càrrec de Marc 
LLoan. Per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys. Inscripció prèvia. 
Aforament limitat. Organitza: Gerència 
de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.

Dissabte 4
 � 18.30h - Judici final. Cercavila a la 
mort del Rei Carnestoltes amb els Dia-
bles de Barberà i la Batucada Arritmia. 
Recorregut: Mercat Onze de Setembre, 
c. de la Verge de l’Assumpció, c. de 
Manuel de Falla, pg. del Doctor Mora-
gas i plaça de la Vila.

 � 19h - plaça de la Vila
Judici Sumaríssim al Rei Carnestoltes

 � 20h - Correfoc de l’Última Disbauxa 
amb les Colles de Diables de Barberà, 
de Sant Pere (Terrassa), de la Llagosta 
i de Sant Cugat. Recorregut: plaça de 
la Vila, c. de la Verge de l’Assumpció, 
c. de Manuel de Falla, pg. del Doctor 
Moragas i plaça de la Vila.
Seguidament Crema del Rei 
Carnestoltes (espectacle de foc).
Organitza: Diables de Barberà en 
col·laboració amb Batucada Arritmia, 
D’sas’3 i Konya Motera.

4 dissabte 
INS Can Planas 

 � 13h - CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE 
L’INS. Trobada de l’antic alumnat. Plan-
tada d’un arbre commemoratiu. 
Acompanyats de la Batucada, dels 
Geganters de Barberà del Vallès i de 
la Coral A 4 Veus. Hi esteu tots i totes 
convidats. 

 � 18h - Plaça Cooperativa
DIA DEL SOCI de Barberà amb la 
Sardana amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa. Petit refrigeri per a les 
persones assistents. 

 � 21h - Torre d’en Gorgs
DÍA DE ANDALUCÍA. L’acte començarà 
amb l’ofrena i els himnes d’Andalusia 
i Catalunya. Tot seguit l’espectacle 

‘Caminos Flamencos’ i vi d’honor per 
concloure l’acte. Preu: 5€. Organitza: 
Casa de Granada Cultural Andaluza del 
Vallès Occidental.

6 dilluns
 � 16h - Espai Gran Ca n’Amiguet
XERRADA ‘El bon ús dels medicaments’ 
a càrrec dels farmacèutics Marc López 
i Rosario Cañete. Us donarem consells 
sobre com fer l’aplicació de diferents 
tipus de medicaments, com interpretar 
les informacions dels envasos i 
les informacions del prospecte. 
Inscripcions del 27 de febrer al 3 de 
març a l’Espai Gran Ca n’Amiguet. 
Organitza: Ajuntament de Barberà del 
Vallès en col·laboració amb el Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR - La Romànica. Espai 
de suport als instituts (lectures 
obligatòries). ‘Viure al límit’ de David 
Skipper. Inscripció prèvia. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

CINEMA INFANTIL  
EN CATALÀ
4 i 5 de març 
VAIANA 

11 i 12 de març 
TROLLS 

25 i 26 de març 
KUNG FU PANDA 3 

1 i 2 d’abril 
ANGRY BIRDS. La pel·lícula 
Lloc: Yelmo Cines Baricentro 
Dissabtes a les 16h 
Diumenges a les 12h 
Preu: 4€ (petits i grans) 
Organitza: Yelmo Cines Baricentro i 
Consorci per a la Normalització Lingüística

7 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Aproximació a Ramon 
Llull’ a càrrec de Pere Poy Baena, 
professor de secundària. Inscripcions 
obertes a majors de 50 anys i durant 
el curs, els dies de conferència 
consultant a la Junta de l’Aula, tots 
els dimecres, de 10 a 11h, a la seu 
de Marquesos de Barberà, 125. Preu 
inscripció al cicle de conferències: 
50€/curs. No socis: 7€/conferència. 
Organitza: Aula Extensió Universitària.

 � 18.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
CLUB DE LECTURA FÀCIL ‘La meravellosa 
història de Peter Schlemihl’ d’Adelbert 
von Chamisso. Amb alumnat de nivell 
bàsic 2 del Servei Local de Català de 
Barberà del Vallès. Activitat programada 
pel Servei Local de Català de Barberà i 
la Biblioteca Esteve Paluzie.

8 dimecres
 � 9.30h - plaça de la Vila
XOCOLATADA per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones. Organitza: 
Associació de Fibromiàlgia i Síndrome 
de Fatiga Crònica.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR ... EN VEU ALTA. 
Commemorem el Dia Internacional de 
les Dones llegint poesia escrita per 
dones. Entrada lliure.

11 dissabte
 � 14h - carrer Santa Bàrbara 64
2a CALÇOTADA POPULAR - Grup de joves 
del Casc Antic i Penya Barça Barberà. 
Preu adult: 12€. Preu infantil: 7€. Venda 
de tiquets: Bar Caliu, Bar Migdia, Local 
Grup de Joves Casc Antic i Penya Barça 
Barberà.

13 dilluns
 � 13h - Dinar de Germanor - Celebració 
de la Diada de l’Entitat AT Badia-
Barberà ANC. Més informació a:  
badia-barbera@assemblea.cat

 � 19h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA PUNT 
DE LLIBRE. ‘Volver al agua’ de Luis 
Eduardo Aute. Entrada lliure.

14 dimarts
 � 16.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
ASSEMBLEA GRAL. ORDINÀRIA de les 
persones associades a l’Aula d’Extensió 
Universitària de Barberà del Vallès. 
Recordem als socis i sòcies que per 
poder votar hauran de tenir actualitzat 
el carnet per aquest any.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Einstein tenia Raó’ a càrrec 
de Francesc Lozano, biòleg, Màster en 
Humanitats. Einstein, no solament va 
revolucionar el món de la física i de 
l’univers, sinó de tot el pensament en 
general. Les seves prediccions s’han 
acomplert sempre fins ara.

15 i 16 de març
 � Auditori Maria Feliu
CONCERTS del 2n trimestre de l’Escola 
Municipal de Música.

15 dimecres
 � 17.30h - Espai Gran Centre
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE DIBUIX 
‘Mirades’. Mostra de dibuixos signats 
per Francisco Pinto de la Vega i 
José Mª Pinto Camarena. L’exposició 
romandrà a l’Espai Gran Centre fins el 
31 de març.

17 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE TRADICIONAL. Contes 
de la India a càrrec de Nona Umbert. 
Per a infants a partir dels 4 anys. 
Durada: 45 minuts. Aforament limitat.

18 dissabte
 � De 9 a 14h - c/Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS.

21 dimarts
 � 11h - Espai Gran Centre
TALLER ‘Un got d’aigua’. Tasta i analitza 
diferents tipus d’aigua. Taller gratuït. 
Places limitades. Inscripcions del 7 
al 17 de març a l’Espai Gran Centre i 
l’Espai Gran Ca n’Amiguet.

 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Sant Pau de Riusec’ a 
càrrec d’Albert Roig Deulofeu, historiador 
i arqueòleg. Les intervencions 
arqueològiques de Sant Pau de Riusec 
realitzades de forma discontinua al llarg 
dels darrers 35 anys.

23 dijous
 � 9.30h - Espai Gran Centre
VISITA GUIADA a la Planta Potabilitzadora 
de Barberà del Vallès. Sortida des de 
l’Espai Gran Centre. Visita gratuïta. 
Places limitades. Inscripcions del 7 al 17 
de març a l’Espai Gran Centre i a l’Espai 
Gran Ca n’Amiguet.

 � 15h - Centre de Negocis Nodus Bar-
berà. BARBERÀ PIMEC NETWORKING 
QUALITATIU. PIMEC organitza una dinà-
mica de networking qualitatiu multisec-
torial. Cal inscripció prèvia mitjançant 
nodus@nodusbarbera.cat o  
tel. 93 7297272. 

24 divendres
 � 17h - Espai Gran Centre
DOCUMENTAL HOME. Mirem la diversitat 
de la vida al la Terra i com la humanitat 
està posant en perill l’equilibri ecològic 
del planeta. Entrada lliure. Aforament 
limitat.

 � 19.30h Biblioteca Esteve Paluzie
PRESENTACIÓ COL·LECCIÓ MICROSAURIO 
EDITORIAL ENKUADRES. Entrada lliure. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 20h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE SAXO de l’Escola Municipal 
de Música.

25 dissabte
 � AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. Visita 
guiada a Sant Pau de Riusec a càrrec 
de Albert Roig. Més informació  
aula.exten.univer.bdv@gmail.com.

26 diumenge
 � 10h - Plaça García Lorca
APUNTA’T al 21. Acte que pretén 
sensibilitzar a la ciutadania sobre 
les capacitats de les persones amb 
discapacitat intel·lectual mentre es 
juga a bàsquet. Organitza: Andi Down 
Sabadell.

27 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
VA DE LLEGIR - La Romànica. Espai 
de suport als instituts (lectures 
obligatòries). ‘Les aventures de Tom 
Sawyer’ de Mark Twain. Inscripció 
prèvia. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA CLUB DE LECTURA INFANTIL. 
Els Biblioaventurers: un viatge ple de 
lectures per descobrir. A càrrec de 
Ma José Campillo. Edat a partir de 7 
anys. Durada: 1.30h. Inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

28 dimarts
 � AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘L’enigma Viana: El príncep 
que van estimar els catalans’ a 
càrrec de Joan Serra Arman, professor 
d’història. Carles d’Aragó i Évreux 
(1421-1461) va néixer per a ser rei de 
la Corona Catalanoaragonesa i de 
Navarra. El Príncep de Viana, tant en 
vida com després de mort, deixà oberts 
molts enigmes.

29 dimecres
 � 17.30h - Ronda Catalunya 85
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
de l’Agrupació social de jubilats i 
pensionistes de Can Gorgs.

31 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER DE POESIA INFANTIL. Lluminosa 
Gloria Fuertes a càrrec de Sara Tornos. 
Per a infants a partir de 6 anys. 
Inscripció prèvia. Organitza: Biblioteca 
Esteve Paluzie.

 � 20.15h - Auditori Maria Feliu
CONCERT DE PIANOS de l’Escola 
Municipal de Música.

29 dimecres 
 � 9.30h - Centre de Negocis Nodus 
Barberà 
PRESENTACIÓ DE L’ESPAI V-LAB. Nodus 
Barberà obrirà les portes d’un nou 
espai centrat en la realitat virtual i 
la realitat augmentada aplicada als 
processos productius industrials. 
L’acte comptarà amb INNOVAE com a 
proveïdor de tecnologia de la RV. Cal 
inscripció prèvia mitjançant nodus@
nodusbarbera.cat o tel. 93 7297272.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
Plaça Cooperativa, 5 - tmc@tmcbarbera.cat 
www.tmcbarbera.cat - Telèfon 937 479 493 

PUNTS DE VENDA A INTERNET
Des del mateix web del Teatre Municipal Cooperativa, 
les pots comprar i imprimir des de casa i t’estalvies 
els desplaçaments i les cues a la taquilla.

TAQUILLA DEL TEATRE
de dimarts a divendres no festius de 17.30 a 20.30h 
i dia de l’espectacle dues hores abans (pagament 
targeta i efectiu), telèfon 937 479 493.

CASAL DE CULTURA
de dilluns a divendres no festius de 9 a 13h i de 16 a 
21h, (pagament només amb targeta).

VENDA D’ENTRADES4 dissabte
 � 21.30h - TMC
LA MATERNITAT DE L’ELNA de Projecte Galilei. 
La maternitat d’Elna (institució impulsada pels 
moviments socials suïssos que van aportar diners, 
menjar i equipaments) parla del que va ser capaç 
de fer una persona molt jove, Elisabeth Eidenbenz, 
per salvar les dones embarassades d’haver de patir 
el part en les pèssimes condiciones higièniques, 
alimentàries i de salut dels camps de refugiats 
francesos.

5 diumenge
 � 12h - TMC
LA BERTA I EL SEU ROBOT de Lazzigags Produccions. 
Un dia, la Berta, avorrida d’estar sola i sense ningú 
a qui fer-li preguntes, decideix agafar la seva caixa 
plena de material per crear i inventar, i construir 
alguna cosa. Després d’una estona de collar, 
cargolar, descargolar, clavar i picar, aconsegueix 
inventar un Robot fantàstic.

11 dissabte
 � 21.30h - TMC
REVOLTA DE BRUIXES de La Kompanyia Lliure.
La història de Revolta de bruixes narra tot allò que 
succeeix a sis dones i un home en el transcurs 
d’una nit de lluna plena.

18 dissabte
 � 21.30h - TMC
MOSTRA DE TEATRE AMATEUR. Obra Diner Negre de la 
Cia Germandat de Polinyà. Què faria vostè si un dia 
es trobés amb una maleta amb 6 milions d’euros?

25 dissabte
 � 21.30h - TMC
EL BON PARE de Vania Produccions.
El bon pare és una tragicomèdia sobre la figura 
masculina i la paternitat. El retrat d’una generació 
de pares que han cregut que una educació moderna, 
tolerant i oberta era la solució a tots els mals.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA

JUDICI FINAL DEL  
REI CARNESTOLTES

PORTES OBERTES ESCOLES PORTES OBERTES
LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS 

Dissabte 25 de març de 10 a 13h

LA BLAVA RODONA EL BOSQUET 

Dissabte 1 d’abril de 10 a 13h

LA BALDUFA XERINOLA LA RONDALLA

Escola Can Serra Dijous 16 de febrer  a les 9.15 h i a les 17 h
   
Escola Del Bosc Dissabte 18 de febrer  10.15 h - 11 h - 11.45 h - 12.30 h
   
Escola Can Llobet Dissabte 18 de febrer  de 10 h a 12.45 h

Escola Elisa Badia Dimecres 1 de març  a les 9.15 h i a les 15.15 h

Escola Marta Mata Dijous 2 de març  a les 9.15 h i a les 15.15 h

Escola Miquel Martí i Pol Dissabte 4 de març de 10 h a 13 h

   
Escola Pablo Picasso Dimarts 7 de març  de 15.15 h a 18 h

Institut Bitàcola Dissabte 4 de març de 10 a 13 h

  Dimecres 8 de març de 17 a 19 h

Institut La Romànica Dissabte 4 de març d’11 a 13 h

  Dimarts 7 de març de 17 a 19 h

Institut Can Planas Dissabte 4 de març de 10 a 13 h

  Dimarts 7 de març de 17 a 19 h

PORTES OBERTES INSTITUTS
LLARS D’INFANTS PRIVADES 

Dissabte 25 de març  
de 10 a 13h

IRIS 

Dissabte 25 de març  
de 10 a 13h  

i de 16 a 18.30h
ESQUITX

Dissabte 1 d’abril  
de 10 a 13h

EL PETIT KIWI

Dissabte 1 d’abril  
de 10 a 13h

EL PETIT  
CANGURLa resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de 

publicació al DOGC es preveu que serà del 23 de març al 4 d’abril de 2017

La resolució per a la preinscripció a les llars publiques municipals es troba en tràmit de publicació al DOGC. 
Es preveu que serà del 2 al 12 de maig de 2017. Per formalitzar la preinscripció adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

Per formalitzar la preinscripció adreceu-vos a cadascuna de les llars. 



PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 8 DE MARÇ

Dimecres, 1 de març
18'30h Xerrada La Maternitat d'Elna, a 
càrrec de Rosa Galindo Solé actriu-cantant 
i protagonista de l'obra de teatre.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Del 2 al 30 de març 
Exposició Dones d'empresa 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la 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

Dissabte, 4 de març 
21'30h Teatre La Maternitat d'Elna
Preu d'entrada: 

Anticipada: 13,50€ 
Dia del espectacle: 15€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimecres, 8 de març
17'30h Taller: Les grans oblidades, a càrrec de Sònia 
Ortiz Guarch, coach de relacions i equips, Sònia 
Campos Magallanes, terapeuta i MªCarmen Rosillo 
López, psicòloga. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dijous, 9 de març 
18h Cinefòrum Sufragistas
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 10 de març
18h L'hora del conte coeducatiu, a càrrec 
de Gogara, associació que treballa per a la 
prevenció de les violències de gènere. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

21h Teatre La Esclusa, de Michel Azama. 
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Donatiu: 3€. Cal recollir el tiquet una hora 
abans de començar la funció.

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 16 de març 
17'30h Cinefòrum Frida
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

 

Divendres, 17 de març 
22h XI 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

Dijous, 23 i 30 de març 
18-20h Taller per a homes: Com podem gestionar els 
homes les nostres emocions i relacions avui dia?, a 
càrrec d'Oriol Ginés Canales, psicòleg i vicepresident de 
l'associació CONEXUS. 
En aquest taller parlarem de perquè els homes sentim 
que tenim moltes contradiccions i sobre com gestionar 
les emocions per tal de millorar les nostres relacions 
interpersonals. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 25 de març 
10-14h Taller per a dones: Estratègies de lideratge, 
habilitats directives i comunicació, a càrrec de Blanca 
Moreno Triguero, sociòloga, experta en gènere i 
directora de la Consultoria MIT.
En aquest taller es treballaran eines i estratègies 
bàsiques per visibilitzar i potenciar les qualitats del 
lideratge i talent femení que es pot aplicar en els àmbits 
personal, professional, relacional i social. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

19h Concentració Barberà diu prou a 
la violència vers les dones 
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

S’ofereix servei gratuït de guarderia per les activitats 
dels dies 9, 23 i 30 de març i 19 d'abril que cal sol·licitar 
amb 48 hores d’antelació al Programa Muncipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 729 71 71, ext. 262.

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. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

 

Activitats juvenils

LA ROMA

3 divendres
 � 18h - Assemblea La Roma.  
Voleu organitzar la Nit Jove de març?  
Teniu idees noves per la Roma?  
Veniu a l’assemblea i feu propostes!

7 i 21 de març
 � 17h - JAKE MATE A LA RALLADA.  
Aprofita el nou espai habilitat  
pels jocs de taula de La Roma i  
passa una tarda original  
i divertida!

8 dimecres
 � 18h - CUINA ELS ROLS DE GÈNERE,  
MENJA’T EL PATRIARCAT. En el taller es  
revisaran els paràmetres de la masculinitat  
i la feminitat i les conseqüències negatives  
en el repartiment del treball domèstic  
i de cures a les pròpies llars.

10 divendres
 � 18h - CONCURS DE MASTERCHEF. Inscripcions 
obertes fins al mateix dia del concurs, a La Roma.

14 i 28 març
 � 18h - TARDA DE GARANTIA JUVENIL. 

17 divendres
 � 17h - TORNEIG DE FIFA. Aquesta vegada juguem 
en parelles. Inscripcions obertes fins el mateix 
dia del torneig a La Roma o www.facebook.
com/joventut.barbera

18 de març
 � TALLER DE MALABARS. Inscripcions obertes fins 
al dia 15 de març a La Roma o via facebook 
https://www.facebook.com/joventut.barbera

22 dimecres
 � 18h - TARDA DE DROGUES. Consumir o no? Quins 
efectes tenen? I si no en vull consumir? I si en vull 
consumir? Si t’ho preguntes, aquest és el teu espai!

23 dijous
 � 10.30h - Auditori Maria Feliu
 � 19h - Espai Jove La Roma
PRESENTACIÓ LA CRUÏLLA COMUNA
Per a més informació de l’acte,  
consulteu a  
https://www.facebook.com/joventut.barbera
Performance “Refugiades”, amb Paranöia 
Teatre. Exposició “Rostres de la Mediterrània”, 
de la plataforma Stop Mare Mortum.

24 divendres
 � 20h - NIT JOVE.  
La nit jove d’aquest mes està per fer, teniu 
idees? Voleu formar part de l’organització? 
Veniu a La Roma i en parlem!

29 dimecres
 � 18.30h - TALLER DE CUINA.  
Fajitas mexicanes.

EL FORAT

1 dimecres
 � 17h - Parlem sobre Bullying?.

Tots els dimarts: 
 � ‘Graffit-art’ Taller de Graffiti

2, 9 i 16 de març
 � de 17 a 20h - TORNEIG DE BASQUET 3X3.  
Vine a inscriure’t al  
Forat abans del dia 28 de febrer  
de 17 a 20h.

3 divendres
 � 17h - CANTA I BALLA.  
Vine al Karaoke i ball amb el Just Dance!

10 divendres
 � 17h - Fes-te la teva festa!

17 divendres
 � 17h - Malabars al carrer

23 i 30 de març
 � de 17 a 20h - TORNEIG DE PING PONG.  
Vine a inscriure’t al Forat abans  
del 21 de març de 17 a 20h.

24 divendres
 � 17h - Taller de Danses Modernes.  
T’agrada ballar?

31 divendres
 � 17h - Fes-te la teva festa!

“És Barberà, empresa i societat” 

OFERTA FORMATIVA
Nous cursos subvencionats 

adreçats a persones 
prioritàriament aturades 2017

Xerrades informatives per cursos 
administració i gestió
-  Activitats de gestió administrativa 

(900h, iniciat 23-01-17)
-  Operacions auxiliars de serveis admi-

nistratius i generals  
(450h, iniciat 29-12-16)

-  Operacions auxiliars d’enregistrament 
de dades i documents (460h, inici pre-
vist 15-05-17)

-  Anglès A2  
(210h, inici previst 06-03-17)

-  Anglès: Gestió Comercial  
(280h, inici previst: 19-06-17)

Dia a escollir: 01-03-17 a les 10.30h / 22-
03-17 a les 10.30h /  
19-04-17 a les 10.30h
Cal reservar cita prèvia trucant  
al 937192837

Xerrades informatives
-  Curs atenció sociosanitària a persones 

dependents en institucions socials 
(470h, inici previst 04-04-17)

Dia a escollir: 02-03-17 a les 10.30h.  
Cal reservar cita prèvia trucant  
al 937192837

Xerrades informatives
-  AGA0208 - Instal·lació i manteniment  

de jardins i zones verdes  
(490h, inici previst 03-04-17 a les 10.30h)

-  COM0110 - Activitats auxiliars de magat-
zem (230h, inici previst: 12-06-17)

-  QUIE0308 - Operacions auxiliats de 
magatzem en indústries i laboratoris 
químics (320h, inici previst 06-06-17)

Dia a escollir: 10-03-17 a les 10.30h / 31-
03-17 a les 10.30h / 21-04-17 a les 10.30h
Cal reservar cita prèvia trucant  
al 937192837

Cursos propis
Proper inici de cursos

- Anglès nivell 4 (40h)
- Anglès nivell 2 (40h)

Altres cursos previstos
-  Formació en manipulació d’aliments (8h)
-  Operador/a de carretons elevadors (8h)
-  Operador/a d’aparells elevadors.  

Plataformes elevadores (8h)

Xerrades informatives cursos propis
07-03-17 a les 10.30h   
23-03-17 a les 17.30h  
04-04-17 a les 10.30h  
20-04-17 a les 17.30h
Cal reservar cita prèviament trucant  
al 937192837
Més informació: www.esbarbera.cat

Programes de formació i inserció
Auxiliar de vivers i jardins (1.000h) inici 
29-09-16 i finalitza el 30-06-17

PUNT ÒMNIA
Xerrades informatives de les 
activitats del Punt Òmnia
Tots els dimarts a les 12.30h es dóna in-
formació sobre: 

·  Formació bàsica en noves tecnologies 
ús de l’ordinador: tallers alfabetització 
digital 

·  Certificat ACTIC - Acreditació Compe-
tències Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació. L’ACTIC és un certificat 
que s’aconsegueix mitjançant una prova 
d’ordinador i acredita sobre les compe-
tències i habilitats digitals que té una 
persona en el maneig amb l’ordinador.

·  Cursos propis d’informàtica: Manteni-
ment bàsic de l’ordinador, Ofimàtica 
nivell mig, Processador de textos: Word, 
Full de càlcul: Excel, Base de dades: Ac-
cess, curs de preparació a l’ACTIC.

·  Exàmens ACTIC - tots els divendres 
d’11:30 a 14h.

*  Per participar en aquestes sessions, 
cal reservar dia i hora al telf. 937192837 
(Punt Òmnia)

Taller d’Alfabetització Digital 
(grup 2)
Hores: 24h 
Data inici: 06-03-17 / Data fi: 29-03-17
Horari: dilluns i dimecres de 9.30 a 12.30h

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 8 DE MARÇ

Dimecres, 1 de març
18'30h Xerrada La Maternitat d'Elna, a 
càrrec de Rosa Galindo Solé actriu-cantant 
i protagonista de l'obra de teatre.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Del 2 al 30 de març 
Exposició Dones d'empresa 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la 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

Dissabte, 4 de març 
21'30h Teatre La Maternitat d'Elna
Preu d'entrada: 

Anticipada: 13,50€ 
Dia del espectacle: 15€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimecres, 8 de març
17'30h Taller: Les grans oblidades, a càrrec de Sònia 
Ortiz Guarch, coach de relacions i equips, Sònia 
Campos Magallanes, terapeuta i MªCarmen Rosillo 
López, psicòloga. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dijous, 9 de març 
18h Cinefòrum Sufragistas
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 10 de març
18h L'hora del conte coeducatiu, a càrrec 
de Gogara, associació que treballa per a la 
prevenció de les violències de gènere. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

21h Teatre La Esclusa, de Michel Azama. 
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Donatiu: 3€. Cal recollir el tiquet una hora 
abans de començar la funció.

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 16 de març 
17'30h Cinefòrum Frida
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

 

Divendres, 17 de març 
22h XI 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

Dijous, 23 i 30 de març 
18-20h Taller per a homes: Com podem gestionar els 
homes les nostres emocions i relacions avui dia?, a 
càrrec d'Oriol Ginés Canales, psicòleg i vicepresident de 
l'associació CONEXUS. 
En aquest taller parlarem de perquè els homes sentim 
que tenim moltes contradiccions i sobre com gestionar 
les emocions per tal de millorar les nostres relacions 
interpersonals. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 25 de març 
10-14h Taller per a dones: Estratègies de lideratge, 
habilitats directives i comunicació, a càrrec de Blanca 
Moreno Triguero, sociòloga, experta en gènere i 
directora de la Consultoria MIT.
En aquest taller es treballaran eines i estratègies 
bàsiques per visibilitzar i potenciar les qualitats del 
lideratge i talent femení que es pot aplicar en els àmbits 
personal, professional, relacional i social. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

19h Concentració Barberà diu prou a 
la violència vers les dones 
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

S’ofereix servei gratuït de guarderia per les activitats 
dels dies 9, 23 i 30 de març i 19 d'abril que cal sol·licitar 
amb 48 hores d’antelació al Programa Muncipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 729 71 71, ext. 262.

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. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 8 DE MARÇ

Dimecres, 1 de març
18'30h Xerrada La Maternitat d'Elna, a 
càrrec de Rosa Galindo Solé actriu-cantant 
i protagonista de l'obra de teatre.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Del 2 al 30 de març 
Exposició Dones d'empresa 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la 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

Dissabte, 4 de març 
21'30h Teatre La Maternitat d'Elna
Preu d'entrada: 

Anticipada: 13,50€ 
Dia del espectacle: 15€

Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimecres, 8 de març
17'30h Taller: Les grans oblidades, a càrrec de Sònia 
Ortiz Guarch, coach de relacions i equips, Sònia 
Campos Magallanes, terapeuta i MªCarmen Rosillo 
López, psicòloga. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dijous, 9 de març 
18h Cinefòrum Sufragistas
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir prèviament a les 
O�cines d’Atenció Ciutadana (OAC). Es 
lliuraran un màxim de 4 entrades per persona. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 10 de març
18h L'hora del conte coeducatiu, a càrrec 
de Gogara, associació que treballa per a la 
prevenció de les violències de gènere. 
Edat recomanada: A partir de 4 anys. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

21h Teatre La Esclusa, de Michel Azama. 
Auditori Maria Feliu 
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
Donatiu: 3€. Cal recollir el tiquet una hora 
abans de començar la funció.

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 16 de març 
17'30h Cinefòrum Frida
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

 

Divendres, 17 de març 
22h XI 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

Dijous, 23 i 30 de març 
18-20h Taller per a homes: Com podem gestionar els 
homes les nostres emocions i relacions avui dia?, a 
càrrec d'Oriol Ginés Canales, psicòleg i vicepresident de 
l'associació CONEXUS. 
En aquest taller parlarem de perquè els homes sentim 
que tenim moltes contradiccions i sobre com gestionar 
les emocions per tal de millorar les nostres relacions 
interpersonals. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 25 de març 
10-14h Taller per a dones: Estratègies de lideratge, 
habilitats directives i comunicació, a càrrec de Blanca 
Moreno Triguero, sociòloga, experta en gènere i 
directora de la Consultoria MIT.
En aquest taller es treballaran eines i estratègies 
bàsiques per visibilitzar i potenciar les qualitats del 
lideratge i talent femení que es pot aplicar en els àmbits 
personal, professional, relacional i social. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a 
l'adreça electrònica carozm@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

19h Concentració Barberà diu prou a 
la violència vers les dones 
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

S’ofereix servei gratuït de guarderia per les activitats 
dels dies 9, 23 i 30 de març i 19 d'abril que cal sol·licitar 
amb 48 hores d’antelació al Programa Muncipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 729 71 71, ext. 262.

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. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

 


