
Activitats per a adolescents i joves
LA ROMA

2 dijous
 � 18h - TALLER DE MUAY THAI
Vine i aprèn aquest art 
marcial. Tallers gratuïts 
els dies 2, 9, 16 i 30 de 
novembre.

 � 19h - JAKE MATE A LA 
RALLADA
Tots els dijous del mes, 
aprofita el nou espai 
habilitat pels jocs de taula 
de La Roma i passa una 
tarda original i divertida.

8 i 29 de novembre
 � 18h - MASTER CHEFF LA ROMA
Demostra les teves habilitats 
culinàries.

15 dimecres
 � 18h - TALLER DE GRAFFITI I 
ASSEMBLEA
Expressa’t i pinta! A partir 
de les 20 hores Assemblea. 
Vine, participa i fes teva La 
Roma!

18 dissabte
 � 18h - TORNEIG ESPORTIU
Vine i participa a la jornada 
de futbol. Les inscripcions 
es poder fer presencialment 
a La Roma o a través del 
correu laroma@bdv.cat 
abans del 17 de novembre.

Ens pots trobar a: 
LA ROMA: 
Via Sant Oleguer, 6 
laroma@bdv.cat    
93 718 93 28

 EL FORAT
Soterrani Casal de  
Cultura.  - c/ Nemesi Valls, 35
elforat@bdv.cat - 93 718 34 17

 ElForat-Bdv
  joventut.barbera
@josocforat

També estem a les 
xarxes socials!

21 dimarts
 � 17.30h - DESCONNECTA EL 
MASCLISME 

 � 17.30h - TALLER LABORAL
Coneix noves formes per 
trobar feina per Nadal.

23 divendres
 � 18h - TU SOLA ETS LA PERA!
Desmuntem l’amor romàntic.

24 dissabte
 � 18h - NIT JOVE 
Barbacoa amb les brases 
del patriarcat! Porta la carn 
i nosaltres posem el pa, 
beguda, coberts i postre.

28 dimarts
 � 18h - TALLER DE FOTOGRAFIA
Coneix noves eines per 
realitzar fotografies amb 
càmeres i altres dispositius. 
Cal portar càmera o altre 
dispositiu fotogràfic. 
Inscripcions fins el 28 de 
novembre a les 18h.

NOVEMBRE
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-  Consultoria de formació i tre-
ball per a joves: No saps per on 
començar a l’hora de buscar 
feina? Necessites noves idees i 
recursos? Per a aquelles per-
sones que cerquen feina i ne-
cessiten orientació, us oferim: 
borses de treball, estratègies 
per a les entrevistes de feina, 
elaboració del currículum vi-
tae, cartes de presentació,... 
I formació específica per a la 
recerca de feina per internet, 
per a les temporades d’estiu o 
de Nadal, etc. Dimarts a les 17h.

-  Consultoria de salut per a jo-
ves: Tens dubtes sobre qües-
tions relacionades amb la 
sexualitat, l’alimentació o els 
consums de drogues? Hi ha res 
que et preocupa? Vols saber-ne 
més? Vine, demana hora i fes les 

teves consultes de forma to-
talment confidencial i amb una 
persona experta en temes de 
salut. Dimecres a les 17h.

-  Servei d’assesorament a en-
titats juvenils: Busques el teu 
lloc a la ciutat? Tens projectes 
que vols realitzar i no saps com 
començar-los? Acosta’t a La 
Roma i t’ajudarem a organitzar-
te, t’informarem de que fan les 
associacions juvenils de la 
ciutat, com constituir-vos com 
a associació i tot allò que ne-
cessitis per poder dur a terme 
les teves inquietuds. Podeu po-
sar-vos en contacte mitjançant 
la següent adreça electrònica: 
valles-osona@casalsdejoves.
org. Dijous a partir de les 17h.

-  SIJ-Fil Directe Tarda de dro-

gues: Consumir o no consu-
mir? Quins efectes tenen? 
Quins riscos poden tenir? I si 
no en vull consumir? I si en vull 
consumir? Si t’ho preguntes, 
aquest és el teu espai! Dime-
cres a les 18.30h.

-  PIDCES (Punt d’Informació i Di-
namització Juvenil als Centres 
d’Educació Secundària)
Cada dimarts vine a visitar-nos 
a l’hora del pati (de 12.30 a 13h). 
Aquest és un espai que els i les 
estudiants de Barberà podeu 
aprofitar per trobar informa-
ció que us interessi. El servei 
d’informació juvenil s’apropa al 
teu institut. Posa’t en contacte 
amb la dinamitzadora a l’hora 
del pati per demanar més infor-
mació o passa directament per 
l’Espai Jove La Roma.

Fins al 30 de novembre
Programa d’activitats del Dia Internacional Contra la Violència vers les Dones

1 dimecres
 � INAUGURACIÓ DE LA NOVA  
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL  
LA ROMÀNICA
10h - Inici de la batucada SagreSamba 
des de la plaça del Mil·lenari fins a 
la nova instal·lació esportiva, fent un 
recorregut per diferents carrers del 
barri de La Romànica.
10.30h - Xocolatada popular  
i jocs infantils
11.45h - Acte institucional 
d’inauguració
12.30h - Partit de futbol  
CEF La Romànica -  
CEF Barberà Andalucía 

3 i 10 de novembre
 � De 18.30 a 20.30h -  
Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER LITERARI DE CREACIÓ  
DE MICRORELATS
‘Matrioixca, l’ofici del microrelat’ a 
càrrec de Xavier Vidal, escriptor. 
Taller de dues sessions. Places 
limitades, cal inscripció prèvia. 
Es lliurarà certicificat electrònic 
d’assistència (mínim 80% 
d’assistència mínima obligatòria). 
Organitza: Biblioteca Esteve  
Paluzie.

3 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
TALLER INFANTIL DEL CÒMIC MANGA 
a càrrec d’Alba Ginesta. Edat reco-
manada: a partir de 7 anys. Cal ins-
cripció prèvia. Organitza: Biblioteca 
Esteve Paluzie.

4 dissabte
 � 11h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS ‘Phantom 
manor’ a càrrec de Kids&Us Barberà 
del Vallès. Edat recomanada: a partir 
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

 � 17.30h - TMC
BALL PER A LA GENT GRAN.  
Entrada limitada a l’aforament  
de la sala. Preu: 2€.  
Organitza: Programa Municipal  
de la Gent Gran

5 diumenge
 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN.  
Música en directe. Preu: 2€.  
Organitza: AVV de La Romànica.

6 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

VA DE LLEGIR - Can Planas
Espai de suport als instituts - 
lectures obligatòries. ‘Las Pelirrojas 
traen mala suerte’ de Manuel L. 
Alonso. Inscripció prèvia. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie. 

7 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Quan el passat és una 
patata calenta’ a càrrec de Toni 
Orensanz Pi, escriptor, dramaturg i 
periodista. 
Inscripcions obertes a majors de 50 
anys. Durant el curs, els dies de con-
ferència o consultar a la Junta de 
l’Aula (dimecres de 10 a 11h) a la seu 
de Marquesos de Barberà, 125. Preu 
inscripció al cicle de conferències: 
50€/curs. No sòcies: 7€/conferència. 
Aforament màxim: 80 persones. Orga-
nitza: Aula d’Extensió Universitària.

11 dissabte
 � Vestíbul del Mercat Municipal  
Onze de Setembre
PARADETA DE LLIBRES SOLIDARIS a 
càrrec de l’Associació Llibre Solidari.
12h - CONTA CONTES a càrrec de 
l’Associació Llibre Solidari.

 � 10h - Biblioteca Esteve Paluzie
BIBLIOLAB: Creació d’una APP amb 
APP Inventor.
Cada persona participant ha de por-
tar un dispositiu Android. Edad reco-
manada: a partir de 12 anys. Inscrip-
ció prèvia a partir del 23 d’octubre. 
S’aprendrà a fer programes amb 
l’aplicació App Inventor que funcio-
narà en dispositius amb el sistema 
operatiu Android, a més s’utilitzaran 
diverses prestacions dels dispositius 
com altaveus, sensor GPS, etc... Orga-
nitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

12 diumenge
 � 19h - TMC
45è ANIVERSARI de la Casa de Gra-
nada Cultural Andaluza del Vallès 
Occidental. CITA CON EL FLAMENCO 
amb ‘Las Migas’ i la seva gira ‘Vente 
Conmigo’. Grup nominat als LATIN 
GRAMMY 2017. Entrada anticipada: 
12€. El mateix dia: 15€. 

13 dilluns
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie

VA DE LLEGIR - La Romànica
Espai de suport als instituts -  

21 dimarts
 � 17.30h - Auditori Maria Feliu
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Herbes medicinals: 
consells i experiències’, a càrrec 
de Aleix Pàmies Gallego, neuròpata 
i gerent el Pàmies Hortícoles. 
Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària.

22 dimecres
 � 20h - Casal de Can Gorgs
CICLE DE CONFERÈNCIES CULTURALS 
‘La bruixeria a Catalunya’ a càrrec 
de Ramon Verdaguer i Pous, advocat, 
actor de teatre, explicador de ron-
dalles, etc… Organitza: AVV de Can 
Gorgs.

23 dijous
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE COEDUCATIU. ‘Un 
món d’emocions’ a càrrec de Gisela 
Llimona. Edat recomanada: A partir 
de 4 anys. Aforament limitat. A partir 
del conte ‘El Monstre de colors’ 
d’Anna Llenas explicarem les emo-
cions. Organitza: Biblioteca Esteve 
Paluzie.

24 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
XERRADA ‘Quina visió té un 
osteòpata en la menopausa? 
Com prevenir i tractar els canvis 
fisiològics en la dona’ a càrrec 
de Maria de Clares de Fisiosalut 
Barberà. Entrada lliure.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

25 dissabte
 � Durant tot el dia al Mercat  
Municipal Onze de Setembre
MERCARTESANIA

28 dimarts
 � 17.30h - Auditori Maria Feliu
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘El Palau de la Música 
Catalana’, a càrrec de Gemma Martí 
Rey, Màster en gestió cultural.  
Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

 Exposició Montserrat Roig, cronista d'un 
temps i d'un país 

Aquesta exposició proposa un 
repàs de la trajectòria professional i 
personal de l’escriptora i periodista.

Del 23 d'octubre al 10 de novembre
Casal de Cultura
c/Nemesi Valls, 35
Horari: de dilluns a divendres de 8h a 21'30h

Del 13 de novembre al 29 de novembre 
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: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dissabte, 4 de novembre 
10-14h Taller vivencial per a dones: Eines i 
estratègies per prevenir situacions d'abús, a 
càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, doctora en 
Psicologia Social i experta en violència masclista.
L'objectiu del taller és aprendre, de manera 
conjunta, a reconèixer situacions abusives, del 
tipus que sigui, adonar-nos del que sentim davant 
d'elles i quines estratègies utilitzar per fer-hi front. 
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o 
a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dilluns, 13 de novembre 
17'30h Xerrada: Violència masclista relatada en 
primera persona, a càrrec de Raúl Úbeda López, 
autor del llibre El secreto de mi infancia. 
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació Braç a Braç

 Dijous, 16 de novembre 
18h Cinefòrum: Figures ocultes

Les matemàtiques Katherine 
Johnson i Dorothy Vaughan i 
l'enginyera Mary Jackson van fer 
un extraordinari treball que va ser 
imprescindible pels avenços a la 
NASA en els viatges espaials. Però 
els noms d'aquestes tres dones 
han estat silenciats al llarg de la 
Història. 

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).
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimarts, 21 de novembre 
18'30h Presentació de llibre: Montserrat Roig. La 
memòria viva, a càrrec d'Aina Torres Rexach, 
poeta, periodista i escriptora.
El llibre ens endinsa en la vida i l'obra de 
Montserrat Roig, a través de la literatura, el 
feminisme, el periodisme i la memòria històrica. El 
resultat és un homenatge emotiu alhora que una 
reivindicació necessària de la plena vigència 
literària, social i política d'una veu imprescindible 
per entedre el passat i enfocar el futur.  
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

 Dijous, 23 de novembre 
18h L'hora del conte coeducatiu: Un món 
d'emocions, a càrrec de Gisela Llimona. 

A partir del conte El Monstre de 
colors de I’Anna Llenas s'explicaran 
les emocions, evidenciant com 
nens i nenes tenim les mateixes: 
por, alegria, tristesa, ràbia... 
indistintament del nostre sexe.

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Divendres, 24 de novembre 
12h Lectura del manifest institucional contra la 
violència masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 25 de novembre 
18h Concentració Barberà diu prou contra la 

violència vers les dones
Plaça de la Vila

Foto d’arxiu

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Dimarts, 28 de novembre
18h Conferència Pacte ciutadà contra el 
masclisme, a càrrec de Miguel Lorente Acosta, 
metge forense, professor titular de Medicina 
Legal a la Universitat de Granada i expert en 
violència masclista.
Si la violència de gènere és la conseqüència de 
la desigualtat social que imposa la cultura del 
masclisme, la solució no pot reduir-se a 
l'adopció de mesures adreçades als elements 
que apareixen junt a ella.  L'objectiu és 
posicionar-nos i exigir accions contra el 
masclisme i la seva injustícia social.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 30 de novembre 
17'30h Cinefòrum Mustang

La directora, Deniz Gamze 
Ergüven, ens explica la història 
de cinc germanes que s'afronten 
als aspectes més repressius de 
la societat turca, fent una 
denúncia del salvatge patriarcat 
que es dóna a Turquia i la 
retallada de drets i llibertats 
fonamentals.

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

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS:

 26 d'octubre i 2 de novembre de 17 a 19h
Nenes i nens que pateixen la violència de 
gènere en la parella, a càrrec de Raúl Lizana 
Zamudio, psicòleg i terapeuta infantil, 
especialista en violència de gènere. 
Adreçat a: Professionals de l'àmbit educatiu i del 
protocol d'actuació per a l'abordatge integral de la 
violència masclista. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

 11 i 17 d'octubre de 10 a 14h 
Formació en assetjament sexual i per raó de 
sexe, a càrrec de Blanca Moreno Triguero, 
sociòloga i experta en equitat de gènere. 
Adreçat a: Personal municipal de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES:

 Difusió de la campanya Estimar no fa mal 
en els Instituts de Barberà del Vallès. 

 Tallers per a joves als Instituts de Barberà 
del Vallès, durant el mes de novembre:
 Taller per a nois: Repensant la masculinitat 
 Taller per a noies: El pati és nostre! 
Els tallers aniran a càrrec de l'associació Candela.
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei 
d'Informació Juvenil Fil Directe, al telèfon 93.7189328 
o a l’adreça electrònica laroma@bdv.cat

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
NOVEMBRE:

 Racó bibliogrà�c 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·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del programa 
és gratuïta. 
S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 16 i 28 de novembre, que cal 
sol·licitar amb un mínim de 48 hores d'antelació a 
l'O�cina de Polítiques de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 7297171, ext. 262 o 
a l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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PROGRAMA D’ACTIVITATS

lectures obligatòries. ‘La Venjança 
dels Panteres Negres’ de Gemma 
Lienas. Inscripció prèvia. Organitza: 
Biblioteca Esteve Paluzie.

14 dimarts
 � 17.30h - Biblioteca Esteve Paluzie
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència ‘Alteracions visuals més 
freqüents associades a l’envelliment’ 
a càrrec de Xavier Pagès Rovira, 
professor d’Optometria i Contac-
tologia. Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària.

15 dimecres
 � Mercat Municipal Onze de Setembre
COMPRA GRATIS. Regal de fins a 
2.500€ de compra gratis de  
forma directa. Per cada compra  
superior a 10€, regal d’un  
xec de compra gratis de 5€  
per gastar el 29 de novembre.  
Es podran aconseguir fins a  
95€ en vals de compra.  
Organitza: Mercat Municipal  
Onze de Setembre.

 � A les 10h i a les 18h -  
Biblioteca Esteve Paluzie
TROBADA DEL GRUP DE LECTURA  
PUNT DE LLIBRE. ‘Entre tonos de gris’ 
de Ruta Sepetys. Entrada lliure.
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

17 divendres
 � 18h - Biblioteca Esteve Paluzie
HORA DEL CONTE TRADICIONAL.  
‘Contes de la Rosa’ a càrrec de  
Rosa Fité. Edat recomanada:  
a partir de 4 anys. Aforament limitat.  
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.

18 dissabte
 � 9h - c/ Pintor Fortuny
MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS

 � 20h - Torre d’en Gorgs 
45è ANIVERSARI de la Casa de Gra-
nada Andaluza del Vallès Occidental. 
Presentació del llibre ‘El llarg camí’ 
de l’autor Manel Fortis de l’editorial 
Oliveras. Signatura del llibre. 
Actuació del Coro de la  
Casa de Granada. 

19 diumenge
 � 17h - Centre Cívic Ca n’Amiguet
BALL PER A LA GENT GRAN. Música en 
directe. Preu: 2€. Organitza: AVV de 
La Romànica.

BIBLIOTECA  
ESTEVE PALUZIE
PERSONES ADULTES
Exposició: Violència de gènere 
‘Estima’m bé’

INFANTIL
Exposicions:
Manga (fins al 19 de novembre)
Pessigolles, catàleg d’emocions i 
sentiment (Diputació de Barcelona -  
del 20 de novembre al 8 de desembre).

TOT EL MES
Espai de suport
Dimarts i dijous: JUGUEM  
I APRENEM ESCACS

4 dissabte
 � d’11.30 a 19h -  
Plaça de la Vila 
DE CARA A LA TAPA. 
Activitats infantils, vermut 
i concerts a càrrec de De 
Cara a la Calle

4 dissabte
 � 22.30h - La Nau 
(Arquímedes) 
CONCERT SUBTEROCK a 
càrrec d’Obriu Pas

18 dissabte 
 � 22.30h - La Nau 
(Arquímedes) 
CONCERT 15è Aniversari 
Ateneu de Barberà

Consultoria de formació 
i treball per a joves

Consultoria de salut 
per a joves

Servei d’Informació per adolescents, a El Forat: dilluns de 17 a 19.30h 
dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dimecres de 17 a 21h
Pots també enviar les teves consultes online a: salut@edpac.cat

Servei d’assessorament 
a entitats juvenils
Suport tècnic, jurídic i fiscal

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: Dijous de 17 a 18.30h
Pots també enviar les teves consultes on-line a:

valles-osona@casalsdejoves.org

Servei de mobilitat 
internacional per a joves

Servei d’Informació Juvenil Fil Directe, a La Roma: dijous de 17 a 19h
Pots també enviar les teves consultes online a: info@vibria.org

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimarts de 17 a 21h

Servei d’Informació per 
adolescents, a El Forat: 
dilluns de 17 a 19.30h

dimarts de 17 a 19h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: 

dimecres de 17 a 21

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: Dijous 

de 17 a 18.30h

Servei d’Informació Juvenil 
Fil Directe, a La Roma: dijous 

de 17 a 19h

Servei especial de bus per Tots Sants
Dimecres 1 de novembre s’habilitarà un microbús per facilitar l’accés al 
Cementiri municipal. El recorregut serà el de la L-1, amb el canvi de la parada 
final de Baricentro per la del Cementiri. 
Els horaris seran:

Pl. Espanya - Cementiri: 09h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 09.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 10h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 10.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 11h   ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 11.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 12h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 12.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 13h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 13.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 16h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 16.30h

Pl. Espanya - Cementiri: 17h  ------------------- -Cementiri - Pl. Espanya: 17.30h



7 dimarts
 � 13.30h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

13 dilluns
 � 17.30h - Xerrada informativa 
cursos propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció prèvia.

14 dimarts
 � De 10 a 14h - FORMACIÓ 
‘L’economia del bé comú’. 
Amb inscripció prèvia.

 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

15 dimecres
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats 
per aturats/des previstos 
(àmbits administració, 
magatzem, química, 
sociosanitari, jardineria-
pendents aprovació). Amb 
inscripció prèvia.

16 dijous
 � De 10 a 14h - FORMACIÓ Curs 
sobre d’Empresa Social. 
Cooperativisme i ESS. Amb 
inscripció prèvia.

17 divendres
 � 9h - Inici curs propi 
Operador/a certificat de 
carretons de manutenció. 
Amb inscripció prèvia.

20 dilluns
 � 9h - ÒMNIA. Inici curs 
alfabetització digital. Amb 
inscripció prèvia.

21 dimarts
 � De 9 a 14h - JORNADA 
DE PORTES OBERTES DE 
LA FUNDACIÓ BARBERÀ 
PROMOCIÓ.

28 dimarts
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos propis (anglès, 
manipulació d’aliments, 
operador/a de carretons, 
etc...). Amb inscripció prèvia.

 � 13h - ÒMNIA. Xerrada 
informativa cursos 
informàtica i ACTIC. Amb 
inscripció prèvia.

29 dimecres
 � 10.30h - Xerrada informativa 
cursos subvencionats per a 
persones aturades previstos 
(àmbits administració, 
magatzem, química, 
sociosanitari, jardineria - 
pendents aprovació). Amb 
inscripció prèvia.

SERVEI DE FEINATECA  
A LA CARTA
Pots utilitzar cada dia aquest servei. T’ofereix: re-
cursos i acompanyament, amb una persona profes-
sional, per facilitar-te la cerca de feina i/o formació. 

Per utilitzar el servei, cal tramitar i tenir vigent 
el CARNET SFC – SERVEI FEINATECA A LA CARTA (re-

novant-lo anualment en el mes de gener) i estar 
inscrit per realitzar accions a Barberà Promoció.

Els dimarts de cada setmana, a les 11h es fan les 
sessions d’iniciació al servei (que és on es tra-
mita el carnet per primera vegada o es renova).

Per assistir-hi cal que demanis hora presencial-
ment a la recepció de la Torre d’en Gorgs, trucar 
al telèfon 937192837 o sol·licitar-ho per correu 
electrònic a orientacio@barpro.cat

APUNTA’T A  
BARBERÀ PROMOCIÓ
La Fundació Barberà Promoció  
t’ofereix poder realitzar una entrevista  
on se t’informarà de quins són els  
serveis que pots participar per  
millorar l’ocupabilitat. Es recolliran  
les teves dades personals i  
sol·licitud. 

Per fer aquesta entrevista inicial, és 
imprescindible reservar dia i hora, i per 
fer-ho pots: 
-  Clicar el botó 

“Agafa tanda” de 
www.esbarbera.
cat i seleccionar 
una de les opcions de dia i hora, que 
s’ofereixen, per fer l’entrevista.

-  Anar a la Fundació Barberà Promoció i 
dir que vols participar en l’entrevista 
d’apuntar-se a l’entitat.

GARANTIA JUVENIL
Si tens entre 16 i 29 anys i no estàs 
treballant ni estudiant, apunta’t a la Garantia 
Juvenil i aprofita els avantatges formatius i 

ocupacionals 
que t’ofereix. 
Vine a Barberà 
Promoció i t’ajudarem a fer la inscripció.

VENDA D’ENTRADES

5 diumenge
 � 12h - TMC
LA DÀMARIS GELABERT I LA SEVA 
BANDA EN CONCERT!
La cantant, pedagoga i 
musicoterapeuta Dàmaris Gelabert 
s’ha convertit en els darrers anys 
en el referent infantil musical per 
excel·lència. ENTRADES EXHAURIDES

11 dissabte
 � 21.30h - TMC
YOU SAY TOMATO. Cia Sala Trono
En Santi, fill d’una nissaga 
d’orquestristes, i la Rosó, nena 
prodigi televisiva dels primers 90, fa 
10 anys vivint junts. La seva història 
d’amor va començar juntament amb 

un gran projecte musical que els 
havia de portar, un dia o altre, al cim 
de l’escena catalana. Els anys han 
passat i aquest dia no ha arribat. 

25 dissabte
 � 21.30h - TMC
DANSA DE MORT. Sala Muntaner
Strindberg presenta un matrimoni 
burgès de dos fracassats: ell, un 
militar deixat de banda en les 
promocions, i ella, una actriu que 
ha abandonat una carrera teatral, 
probablement molt mediocre. 
Després d’anys de vida en comú, no 
tenen ja res a dir-se, i estan morts 
en una casa que sembla més una 
presó. Arriba de visita un tercer 
personatge i la seva presencia és 
rebuda com una benedicció del 

cel. Marit i muller troben en ell un 
interlocutor per confiar-li l’infern 
on viuen. Aquest infern arrossega 
el visitant, i es troba envoltat en 
aquest remolí de misèries.

26 diumenge
 � 11h - TMC
CINEMÚSICA. Viu el teatre
Espectacle familiar. Veniu a gaudir 
del nostre petit homenatge al 
cinema mut, en el qual la música en 
directe ens guiarà per una història 
d’històries plena d’emocions que 
ens recordaran escenes úniques 
del cinema en blanc i negre. 
Durada: 30 minuts.  
Dos passis: a les 11 i a les 12h.

TEATRE MUNICIPAL COOPERATIVA
TEATRE MUNICIPAL 
COOPERATIVA

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

PUNTS DE VENDA A INTERNET
Des del www.tmcbarbera.cat, 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.

PROGRAMA D’ACTIVITATS - 2017

 Exposició Montserrat Roig, cronista d'un temps i
d'un país

Del 23 d'octubre al 10 de novembre
Casal de Cultura
c/Nemesi Valls, 35

Horari: de dilluns a divendres de 8h a 21'30h
Del 13 de novembre al 29 de novembre 
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: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

Dissabte, 4 de novembre
10-14h Taller vivencial per a dones: Eines i estratègies
per prevenir situacions d'abús, a càrrec de Leonor M.
Cantera Espinosa, doctora en Psicologia Social i
experta en violència masclista.
Places limitades.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262 o a
l'adreça electrònica garciapa@bdv.cat
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dilluns, 13 de novembre
17'30h Xerrada: Violència masclista relatada en
primera persona, a càrrec de Raúl Úbeda López,
autor del llibre El secreto de mi infancia.
Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Av. Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació Braç a Braç

Dijous, 16 de novembre
18h Cinefòrum: Figures ocultes

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).

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimarts, 21 de novembre
18'30h Presentació de llibre: Montserrat Roig. La
memòria viva, a càrrec d'Aina Torres Rexach, poeta,
periodista i escriptora.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

Dijous, 23 de novembre
18h L'hora del conte coeducatiu: 
Un món d'emocions
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 24 de novembre
12h Lectura del manifest institucional contra la
violència masclista
Plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 25 de novembre
18h Concentració Barberà diu prou contra la violència
vers les dones
Plaça de la Vila
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

Dimarts, 28 de novembre
18h Conferència Pacte ciutadà contra el masclisme, a
càrrec de Miguel Lorente Acosta, metge forense,
professor titular de Medicina Legal a la Universitat de
Granada i expert en violència masclista.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 30 de novembre
17'30h Cinefòrum Mustang
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç
Avinguda Generalitat, 31 baixos 
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
NOVEMBRE:

Racó bibliogrà�c 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·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

L’assistència a totes les activitats del programa és gratuïta.

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les activitats dels
dies 16 i 28 de novembre, que cal sol·licitar amb un mínim
de 48 hores d'antelació a l'O�cina de Polítiques de Gènere
(Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o bé al telèfon 93
7297171, ext. 262 o a l'adreça electrònica
garciapa@bdv.cat

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila, 1, baixos dreta
Tel. 93 7297171 ext. 266
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