
PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL 8 DE MARÇ

Dimarts, 27 de febrer
19h Projecció del documental 
Amazona. Debat i re�exió posterior
Una història fascinant entre dues 
dones, mare i �lla, plena de converses 
que fan saltar espurnes, que ens situa 
davant d’un dilema moral sobre els 

límits de la llibertat i la responsabilitat.
Auditori Maria Feliu
C/ Nemesi Valls, 35 1r pis

•  Aforament limitat.
•  No recomanada per menors de 7 anys.
•  Obertura de portes: 18'30h.

Condicions d'accés:
•  Per poder accedir cal disposar d'entrada, que es 

podrà recollir el mateix dia de la projecció a la 
consergeria del Casal de Cultura (c/Nemesi 
Valls, 35), des de les 8 del matí �ns les 18'45h.

•  No es permetrà l'entrada iniciada la projecció.
•  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

Del 28 de febrer al 4 d'abril
Exposició Dones de ciència
Les dones a les que es ret homenatge 
en aquesta exposició van haver de 
lluitar no només per elles, sinó també 
per obrir el camí de la integració al 
món cientí�c a altres dones.

És hora que les aportacions de les dones a la ciència 
i la tecnologia siguin reconegudes.
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: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimarts, 6 de març
18h Cinefòrum Àgora
A l'any 391, Egipte s'havia convertit en 
el darrer baluard de la cultura davant un 
món en crisi. Els fanàtics es van 
acarnissar amb la llegendària biblioteca 
d'Alexandria, on la brillant astrònoma 
Hypatia, �lòsofa i atea, lluita per salvar 

la saviesa del món antic.
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: O�cina de Polítiques de Gènere. 
     Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 8 de març
18h L'hora del conte coeducatiu Dones de colors, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.

Les colorines són unes petites 
dones que viuen en un món de 
colors màgic, a l’arc de Sant Martí. 
És gràcies a elles que el nostre 
món està fet de tots els colors que 
veiem. 

Idioma: Català.
Edat recomanda: 4 anys.
Durada: 45 minuts.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.
     Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 9 de març
22h XII 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, 10 de març
21'30h Teatre 
Víctor Català, la senyoreta de l'escala

A través del teatre, la música en directe, la dansa, 
les videoprojeccions (videodansa) i la narració, 
l'espectacle presenta la història de la Victòria, una 
nena del segle XXI que pateix una situació de 
discriminació de gènere. A les golfes de casa hi 
troba un llibre vell a partir del qual descobrirà la 
sorprenent història de la Caterina, una noia que 
per poder escriure lliurement es va haver 
d'amagar darrera d'un nom d'home durant molts 
anys de la seva vida i que va acabar sent una de 
les escriptores més destacades i imprescindibles 
de la literatura catalana.
Preu d'entrada:

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

Teatre Municipal Cooperativa www.tmcbarbera.cat
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimecres, 14 i 21 de març
De 17'30h a 19h Taller Què podem fer les dones 
per aconseguir la igualtat de gènere?, a càrrec 
de Sònia Ortiz Guarch, coach de relacions i equips 
i Sònia Campos Magallanes, terapeuta.
L'objectiu del taller és tenir consciència d'aquelles 
coses que van a favor de l'equitat de gènere i les 
que van en contra, fent èmfasi en l'autocon�ança 
per tal de prendre les decisions i accions que 
realment ens encaminen cap a aquesta igualtat 
entre dones i homes.
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç
Avinguda Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

Dijous, 15 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sabias, a carrec 
de la seva autora, Adela Muñoz Páez, Catedràtica de 
Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla.

En aquest llibre, Adela Muñoz Páez rescata 
la història d'algunes de les dones que han 
fet contribucions rellevants en la ciència i 
paral·lelament, per entendre perquè van ser 
tan escasses i avui són tan desconegudes, 

ja que van ser esborrades dels anals de la ciència o les 
seves contribucions els hi van ser arrabassades.
Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 16 i dissabte, 17 de març
21h Teatre El secreto de mi infancia
Auditori Maria Feliu
c/Nemesi Valls, 35, 1r.
L'entitat organitzadora accepta donatius de 6€ als 
comerços adherits i de 8€ el dia de l'espectacle per 
sufragar les despeses de l'acte.
Organitza: Grup de Teatre La Llauna

Dissabte, 17 de març
10h Ruta Dones de la Barcelona Rebel

Ruta guiada per set dècades, des 
de 1909 �ns a �nals dels anys 70, en 
la que s'explica el rol de les dones 
en els principals moviments socials.

Estació Renfe.
Pl. Josep Badia, 6
Cal fer inscripció trucant al telèfon 696 830 853 i 
abonar el cost de la visita guiada. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

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

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

Dilluns, 26 de març
18h Presentació del documental 
Montserrat Roig: l'hora violeta, 
a càrrec de Jordina Arnau Roig, 
periodista que ha fet la recerca i 

el documental.
Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

Dijous, 5 d'abril
17'30h Cinefòrum Joy
Joy Mangano, una humil treballadora 
de Long Island, va acabar 
convertint-se en una famosa 
inventora de productes de la llar.

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

Dimecres, 11 d'abril
18h Conferència i presentació del llibre Los 
nuevos hombres buenos. La masculinidad en la 
era del feminismo, a càrrec del autor, Ritxar 
Bacete González, antropòleg, treballador social i 
especialista en gènere i masculinitats.

El feminisme ha revolucionat i rede�nit, 
en el darrer segle, el paper de les 
dones a la societat, en un procés que 
ha suposat, inevitablement, qüestionar 
i transformar el rol masculí. 

És el moment de crear una nova 
masculinitat. A partir de les re�exions i propostes 
que es fa en aquest llibre, s’aposta per superar el 
masclisme i reconvertir les masculinitats 
hegemòniques tòxiques i de dominació en models 
de diversitat, justícia, equitat, diàleg i pau.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    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 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: Biblioteca Esteve Paluzie. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

Dimarts, 6 de març
De 18 a 20h Taller Cuinem els rols de gènere
Taller de cuina que proposa aprendre noves 
receptes culinàries mentre repensem els rols de 
gènere establerts a la societat.

Dissabte, 10 de març
De 18 a 21h Taller Remoure el Trap, a càrrec de 
membres del grup "Les VVITCH" (trap feminista)
El taller proposa una revisió crítica de les narratives 
del trap i una resposta creativa i no masclista 
davant la naturalització de les violències.

Inscripcio prèvia al telèfon 93 718 93 28, �ns el dia 2. 
Adreçats a joves de 16 a 30 anys
Espai Jove la Roma
Via Sant Oleguer, 6.

Març
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 fomenta valorar el propi 
cos i uns hàbits de vida saludables.

Durant tot el mes es farà aquest taller adreçat a 
l'alumnat de 1r de Batxillerat dels INS del municipi.
Organitza: Programa Municipal de Joventut i O�cina de 
Polítiques de Gènere. Ajuntament de Barberà del Vallès

S’ofereix servei gratuït de guarderia per a 
les activitats dels dies 6 i 15 de març i 11 
d'abril que cal sol·licitar amb 48 hores 
d’antelació a l'O�cina de Polítiques 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 què s’indica el cost de les 
mateixes.

La responsabilitat de les activitats recau 
en les entitats organitzadores

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
O�cina de Polítiques de Gènere
Plaça de la Vila,1, baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266 Dia Internacional

de les Dones
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Amazona. Debat i re�exió posterior
Una història fascinant entre dues 
dones, mare i �lla, plena de converses 
que fan saltar espurnes, que ens situa 
davant d’un dilema moral sobre els 

límits de la llibertat i la responsabilitat.
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C/ Nemesi Valls, 35 1r pis
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•  No recomanada per menors de 7 anys.
•  Obertura de portes: 18'30h.
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•  Per poder accedir cal disposar d'entrada, que es 

podrà recollir el mateix dia de la projecció a la 
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Valls, 35), des de les 8 del matí �ns les 18'45h.
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•  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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Exposició Dones de ciència
Les dones a les que es ret homenatge 
en aquesta exposició van haver de 
lluitar no només per elles, sinó també 
per obrir el camí de la integració al 
món cientí�c a altres dones.

És hora que les aportacions de les dones a la ciència 
i la tecnologia siguin reconegudes.
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Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès
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18h Cinefòrum Àgora
A l'any 391, Egipte s'havia convertit en 
el darrer baluard de la cultura davant un 
món en crisi. Els fanàtics es van 
acarnissar amb la llegendària biblioteca 
d'Alexandria, on la brillant astrònoma 
Hypatia, �lòsofa i atea, lluita per salvar 

la saviesa del món antic.
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: O�cina de Polítiques de Gènere. 
     Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 8 de març
18h L'hora del conte coeducatiu Dones de colors, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.

Les colorines són unes petites 
dones que viuen en un món de 
colors màgic, a l’arc de Sant Martí. 
És gràcies a elles que el nostre 
món està fet de tots els colors que 
veiem. 

Idioma: Català.
Edat recomanda: 4 anys.
Durada: 45 minuts.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.
     Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 9 de març
22h XII 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, 10 de març
21'30h Teatre 
Víctor Català, la senyoreta de l'escala

A través del teatre, la música en directe, la dansa, 
les videoprojeccions (videodansa) i la narració, 
l'espectacle presenta la història de la Victòria, una 
nena del segle XXI que pateix una situació de 
discriminació de gènere. A les golfes de casa hi 
troba un llibre vell a partir del qual descobrirà la 
sorprenent història de la Caterina, una noia que 
per poder escriure lliurement es va haver 
d'amagar darrera d'un nom d'home durant molts 
anys de la seva vida i que va acabar sent una de 
les escriptores més destacades i imprescindibles 
de la literatura catalana.
Preu d'entrada:

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

Teatre Municipal Cooperativa www.tmcbarbera.cat
Pl. Cooperativa, 5
Organitza: Secció de Col·lectius Socials i Cultura. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

Dimecres, 14 i 21 de març
De 17'30h a 19h Taller Què podem fer les dones 
per aconseguir la igualtat de gènere?, a càrrec 
de Sònia Ortiz Guarch, coach de relacions i equips 
i Sònia Campos Magallanes, terapeuta.
L'objectiu del taller és tenir consciència d'aquelles 
coses que van a favor de l'equitat de gènere i les 
que van en contra, fent èmfasi en l'autocon�ança 
per tal de prendre les decisions i accions que 
realment ens encaminen cap a aquesta igualtat 
entre dones i homes.
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç
Avinguda Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç

Dijous, 15 de març
18h Conferència i presentació del llibre Sabias, a carrec 
de la seva autora, Adela Muñoz Páez, Catedràtica de 
Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla.

En aquest llibre, Adela Muñoz Páez rescata 
la història d'algunes de les dones que han 
fet contribucions rellevants en la ciència i 
paral·lelament, per entendre perquè van ser 
tan escasses i avui són tan desconegudes, 

ja que van ser esborrades dels anals de la ciència o les 
seves contribucions els hi van ser arrabassades.
Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

Divendres, 16 i dissabte, 17 de març
21h Teatre El secreto de mi infancia
Auditori Maria Feliu
c/Nemesi Valls, 35, 1r.
L'entitat organitzadora accepta donatius de 6€ als 
comerços adherits i de 8€ el dia de l'espectacle per 
sufragar les despeses de l'acte.
Organitza: Grup de Teatre La Llauna

Dissabte, 17 de març
10h Ruta Dones de la Barcelona Rebel

Ruta guiada per set dècades, des 
de 1909 �ns a �nals dels anys 70, en 
la que s'explica el rol de les dones 
en els principals moviments socials.

Estació Renfe.
Pl. Josep Badia, 6
Cal fer inscripció trucant al telèfon 696 830 853 i 
abonar el cost de la visita guiada. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

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

Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com

Dilluns, 26 de març
18h Presentació del documental 
Montserrat Roig: l'hora violeta, 
a càrrec de Jordina Arnau Roig, 
periodista que ha fet la recerca i 

el documental.
Biblioteca Esteve Paluzie - Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: KDB Kol·lectiu de Dones de Barberà i EAB-CUP

Dijous, 5 d'abril
17'30h Cinefòrum Joy
Joy Mangano, una humil treballadora 
de Long Island, va acabar 
convertint-se en una famosa 
inventora de productes de la llar.

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

Dimecres, 11 d'abril
18h Conferència i presentació del llibre Los 
nuevos hombres buenos. La masculinidad en la 
era del feminismo, a càrrec del autor, Ritxar 
Bacete González, antropòleg, treballador social i 
especialista en gènere i masculinitats.

El feminisme ha revolucionat i rede�nit, 
en el darrer segle, el paper de les 
dones a la societat, en un procés que 
ha suposat, inevitablement, qüestionar 
i transformar el rol masculí. 

És el moment de crear una nova 
masculinitat. A partir de les re�exions i propostes 
que es fa en aquest llibre, s’aposta per superar el 
masclisme i reconvertir les masculinitats 
hegemòniques tòxiques i de dominació en models 
de diversitat, justícia, equitat, diàleg i pau.
Biblioteca Esteve Paluzie
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: O�cina de Polítiques de Gènere. 
    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 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: Biblioteca Esteve Paluzie. 
    Ajuntament de Barberà del Vallès

ACTIVITATS PER A JOVES

Dimarts, 6 de març
De 18 a 20h Taller Cuinem els rols de gènere
Taller de cuina que proposa aprendre noves 
receptes culinàries mentre repensem els rols de 
gènere establerts a la societat.

Dissabte, 10 de març
De 18 a 21h Taller Remoure el Trap, a càrrec de 
membres del grup "Les VVITCH" (trap feminista)
El taller proposa una revisió crítica de les narratives 
del trap i una resposta creativa i no masclista 
davant la naturalització de les violències.

Inscripcio prèvia al telèfon 93 718 93 28, �ns el dia 2. 
Adreçats a joves de 16 a 30 anys
Espai Jove la Roma
Via Sant Oleguer, 6.

Març
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 fomenta valorar el propi 
cos i uns hàbits de vida saludables.

Durant tot el mes es farà aquest taller adreçat a 
l'alumnat de 1r de Batxillerat dels INS del municipi.
Organitza: Programa Municipal de Joventut i O�cina de 
Polítiques de Gènere. Ajuntament de Barberà del Vallès
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