
PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 25N

 Dilluns, 5 de novembre
17.30h Projecció del documental Chicas nuevas 24 

horas, amb debat posterior a càrrec 
de la seva directora i guionista, 
Mabel Lozano Garica.
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: Associació Dones Braç a Braç

 Dijous, 8 de novembre 
18h Cinefòrum: Custodia compartida

Myriam i Antoine s'han divorciat. Per 
protegir al seu �ll petit del seu violent marit, 
Myriam demana la custòdia, però la 
jutgessa decideix concedir-la compartida.  
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: O�cina de Polítiques de Gènere.
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dijous, 15 de novembre 
18h Projecció del documental: Nagore, de la directora 

Helena Taberna Ayerra. Debat posterior 
amb la participació d’Asun Casasola 
Pardo, mare de la Nagore.
Nagore gira entorn a l'assassinat de 
l'estudiant d'infermeria Nagore Laffage 
Casasola a mans d'un psiquiatra de la 
Clínica Universitària de Pamplona, 

durant les festes de Sant Fermí de 2008. 
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: O�cina de Polítiques de Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 17 de novembre 
De 10 a 14h Taller vivencial per a dones: Erotitzem el bon 
tracte, a càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, doctora 
en Psicologia Social i experta en violència masclista.

En aquest taller es donaran les eines necessàries per 
introduir el bon tracte a les nostres vides i, per tant, a 
la nostra societat, amb l'objectiu de promoure’l i 
erotitzar-lo, perquè es converteixi en una condició 
imprescindible de funcionament en la nostra vida 
quotidiana. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dimecres, 21 de novembre 
18.30h Monòleg: No sólo duelen los golpes, a càrrec 

Pamela Palenciano Jódar, 
monologuista, comunicadora i 
activista feminista.

Aquest monòleg teatral és una 
proposta i una posició política 
davant la violència masclista 

viscuda en les relacions de parella. 
Auditori Maria Feliu
c/Nemesi Valls, 35 1r pis
Per poder accedir a la sala caldrà presentar 
l’entrada, que es pot recollir el 15 de novembre de 
18.30 a 20h a l'Aula de les Dones (c/ Nemesi Valls, 
35 2n) o a través del telèfon: 696 83 08 53. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

 Divendres, 23 de novembre 
18h Inauguració del mural del racó coeducatiu amb 

l'hora del conte Coeduquem per 
un món millor, a càrrec de Núria 
Clemares Roca.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i O�cina de Polítiques 
de Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Dissabte, 24 de novembre
21.30h Teatre: Aüc - El so de les esquerdes.

Espectacle on es posa al 
centre de l’acció dramàtica 
la violència sexual, a través 
del teatre, la dansa i la 
música en viu, allunyant-se 

al màxim dels tòpics que envolten aquest tema. 
Teatre Municipal Cooperativa
Pl. Cooperativa, 5

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

Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura i O�cina de 
Polítiques de Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Diumenge, 25 de novembre 
13h Concert contra les violències masclistes, a 

càrrec de Mabel Flores Project, 
cantautora de Barberà del Vallès.
Una cantant íntima, vital, feminista, 
amb cançons de denúncia que són 
una abraçada de sororitat.
Plaça de la Vila

Organitza: Casal Popular Tangram

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

 Dilluns, 26 de novembre
12h Lectura del manifest institucional contra la 
violència masclista.
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i O�cina de 
Polítiques de Gènere.
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 Dimarts, 30 d'octubre de 9.30 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 al personal municipal de l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

 Dimecres, 7 i 14 de novembre de 17 a 19.30h
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. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n   
Adreçat a professionals de l'àmbit sanitari, 
educatiu i del lleure.
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere.
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: Repensant els rols de gènere, per a 
joves de 1r de Batxillerat dels Instituts de 
Barberà del Vallès:
Taller per a nois: Repensant la masculinitat. 
Taller per a noies: El pati també és nostre! 
Els tallers aniran a càrrec de l'Associació Candela. 

 Divendres, 9 i dijous, 15 de novembre
Obra de teatre fòrum: 1000 Likes, per a joves de 3r 
d'ESO dels Instituts de Barberà del Vallès, a càrrec 
de Cooperativa NUS Processos Socials i Creatius.
Auditori Maria Feliu
c/Nemesi Valls, 35 1r pis

 Dimarts, 20 de novembre de 18 a 20h
Taller: Que m’estàs cantant!, per a adolescents de 
12 a 15 anys.
Les cançons masclistes et sonen desa�nades? 
Fem que sonin millor! 
Servei Socioeducatiu El Forat 
c/Nemesi Valls, 35

 Dimecres, 21 de novembre de 18 a 20h
Taller: Cuinem contra el patriarcat, per a joves de 
16 a 29 anys.
Repensem els rols de gènere mentre cuinem!!
Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6

 Dijous, 22 de novembre de 18 a 20h
Taller: Dinàmiques teatrals feministes, per a 
adolescents de 12 a 15 anys
Aquest és un espai per experimentar com actuar 
davant  les violències masclistes. 
No cal experiència prèvia en teatre, només ganes. 
Servei Socioeducatiu El Forat 
c/Nemesi Valls, 35

 Divendres, 30 de novembre de 21 a 1h
Barbacoa amb les brases del patriarcat.
Nit jove amb barbacoa on cremarem les brases del 
patriarcat. Després hi haurà música no sexista!
Espai Jove La Roma
Via Sant Oleguer, 6

 Desembre i gener
Exposició: TABÚ. Tu tries què t'hi jugues!
TABÚ és una eina que ens permet posar nom a les 
violències masclistes, deixant d’amagar-les i 
desnaturalitzar-les.
Espai Jove la Roma, durant el mes de desembre. 
Via Sant Oleguer, 6
Servei Socioeducatiu El Forat, durant el mes de gener.
c/Nemesi Valls, 35
Per a més informació consulteu al Servei Socioeducatiu 
El Forat, a Facebook (adolescents.barbera) i a 
l'Instagram (adolescents.barbera)
Organitza: Programa Municipal de Joventut i O�cina de 
Polítiques de Gènere. Ajuntament de Barberà del Vallès

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
NOVEMBRE

 Racó bibliogrà�c sobre violència vers les 
dones

 Racó coeducatiu
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

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

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i O�cina de Polítiques de 
Gènere. 
Ajuntament de Barberà del Vallès

 Campanya de difusió de la línia 900 900 120 
d’atenció a dones en situació de violència 
masclista i Estimar no fa mal, de l’Institut 
Català de les Dones, a través dels 
comerços de Barberà del Vallès.
Organitza: Regidoria de Comerç i O�cina de Polítiques de 
Gènere.
Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren: Comerços de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
http://www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv
O�cina de Polítiques de Gènere

c/Nemesi Valls, 35, 2n
Tel. 93 729 71 71 ext. 221

L’assistència a totes les activitats del 
programa és gratuïta, excepte la del dia 24.

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a les 
activitats dels dies 8 i 15 de novembre, que 
cal sol·licitar amb un mínim de 48 hores 
d'antelació a l'O�cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), al telèfon 93 729 71 71 extensió 221, o 
a l'adreça electrònica siad@bdv.cat
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