
PROGRAMA D’ACTIVITATS 2021

Algunes de les afectacions 
més clares de la pandèmia és 
que ha posat en relleu la 
importància de totes aquelles 
activitats essencials de cura de 
les persones i ha evidenciat les 
desigualtats de gènere que hi ha a tot el món. 

Aquest últim any hem vist com la societat actual 
encara té moltes coses a resoldre. Encara no hi ha 
una corresponsabilitat en les tasques domèstiques i 
de cura i en com ens organitzem, perquè dones i 
homes gaudim dels mateixos drets i oportunitats.

La Covid-19 ens ha de servir per provocar un canvi 
de prioritats i de valors. Hem de posar en el centre 
de les nostres vides tota una sèrie de qüestions que, 
fins ara, s'han considerat poc rellevants, però que en 
realitat hem vist que són vitals. Per això, calen canvis 
estructurals que posin la cura com a eix vertebrador 
de totes les polítiques. 

La situació actual també ha posat de manifest la 
necessitat de transformar el model de masculinitat 
hegemònic, encara imperant. 

Des de les institucions hem de fer polítiques 
públiques que incideixin en els homes i canviar la 
cultura masclista que encara ens condiciona. Hem 

de fer una educació feminista, transformadora i 
emancipadora. Hem de portar aquest canvi de 
paradigma a la Cultura, a la Ciència, a la 
Tecnologia i allà on calgui. 

Des de l'àmbit públic i  privat, amb accions concretes, 
totes i tots hem de fer molta pedagogia feminista. 

Ser una persona feminista és un compromís ètic, 
democràtic i, en definitiva, una forma de vida. 

L'objectiu és un nou pacte social en el que dones i 
homes siguem equivalents en drets i en deures.

En aquest programa, elaborat per commemorar el 8 
de març, hi ha una sèrie d'activitats que conviden a 
la reflexió i a l'acció. És fruit de la suma de sinergies, 
complicitats i esforços per posar aquesta palanca de 
canvi per construir una societat equitativa.

Sumem en el feminisme i contribuïm a fer un món 
millor!

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès
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 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     
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Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
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JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     

Algunes de les afectacions 
més clares de la pandèmia és 
que ha posat en relleu la 
importància de totes aquelles 
activitats essencials de cura de 
les persones i ha evidenciat les 
desigualtats de gènere que hi ha a tot el món. 

Aquest últim any hem vist com la societat actual 
encara té moltes coses a resoldre. Encara no hi ha 
una corresponsabilitat en les tasques domèstiques i 
de cura i en com ens organitzem, perquè dones i 
homes gaudim dels mateixos drets i oportunitats.

La Covid-19 ens ha de servir per provocar un canvi 
de prioritats i de valors. Hem de posar en el centre 
de les nostres vides tota una sèrie de qüestions que, 
fins ara, s'han considerat poc rellevants, però que en 
realitat hem vist que són vitals. Per això, calen canvis 
estructurals que posin la cura com a eix vertebrador 
de totes les polítiques. 

La situació actual també ha posat de manifest la 
necessitat de transformar el model de masculinitat 
hegemònic, encara imperant. 

Des de les institucions hem de fer polítiques 
públiques que incideixin en els homes i canviar la 
cultura masclista que encara ens condiciona. Hem 

de fer una educació feminista, transformadora i 
emancipadora. Hem de portar aquest canvi de 
paradigma a la Cultura, a la Ciència, a la 
Tecnologia i allà on calgui. 

Des de l'àmbit públic i  privat, amb accions concretes, 
totes i tots hem de fer molta pedagogia feminista. 

Ser una persona feminista és un compromís ètic, 
democràtic i, en definitiva, una forma de vida. 

L'objectiu és un nou pacte social en el que dones i 
homes siguem equivalents en drets i en deures.

En aquest programa, elaborat per commemorar el 8 
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 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     
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18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     
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 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès
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Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     
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 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut
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transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
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Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
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Ajuntament de Barberà del Vallès     

10



 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès     

11



 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Per a més informació contacta amb nosaltres 
als telèfons 680 441 222 o 722 642 639, o 

a través de les xarxes socials: 
@adolescents.barbera / @joves.barbera

 Divendres, 12 de març
18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 
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 Dilluns, 8 de març
12h Lectura del Manifest Institucional del 8 de 
març.

Canal Youtube de l'Ajuntament: 
https://www.youtube.com/BarberaAjuntament

Organitza: Gabinet d'Alcaldia i Comunicació i 
 Oficina de Polítiques de Gènere
 Ajuntament de Barberà del Vallès

Col·labora: Instituts de Barberà del Vallès

 Dimarts, 16 de març
18h Conferència i presentació del llibre La 
vida en común, los hombres (que deberíamos 
ser) después del coronavirus, a càrrec del seu 
autor, Octavio Salazar Benítez, feminista, 
pare, doctor en Dret, professor de Dret 
Constitucional a la Universitat de Còrdova i 
especialista en igualtat de gènere, 
masculinitats, participació política, govern 
local i drets LGTBI.

La crisi social i econòmica 
generada per la COVID-19 ha 
posat de manifest moltes de les 
ferides d'un pacte de 
convivència en el que els homes 
gaudim d'una posició dominant. 
L'experiència física i emocional 
viscuda durant el confinament 

que va suposar l'estat d'alarma, i les mesures que 
en els mesos posteriors han limitat les nostres 
llibertats personals i ens ha situat en un precipici 
personal i polític ens alerten dels principals reptes 
als què s'enfronta un món encara regit per lleis 
patriarcals i per una cultura androcèntrica. D'aquí 

que aquesta crisi, just quan el feminisme s'ha 
convertit en la teoria i en el moviment global amb 
més capacitat de mobilització transformadora, ens 
ofereix als homes una magnífica oportunitat per a 
superar els llastos de la masculinitat omnipotent i 
(re)construir-nos des de la dimensió emancipadora 
de la igualtat. Una transformació que sense canvis 
estructurals en la part social i en la part política, en 
la mateixa definició de la vida que compartim i en 
les prioritats de les institucions que ens representen 
quedaran reduïdes a una mística de les noves 
masculinitats. Perquè el repte, personal i polític, és 
construir un nou projecte d'humanitat més 
sostenible i igualitari, recolzat més en els béns 
comuns que en els desitjos individuals.  
A través de Plataforma Zoom

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça 
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 
93 729 71 71, extensió 221, o omplint el 
formulari amb les teves dades a l'adreça web:
https://n9.cl/8m-2021
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere 

Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Llibreria Niudelletres

 Dijous, 25 de març
19h Concentració Barberà diu prou a la 
violència vers les dones.
L'entitat convida a la ciutadania a sumar-se a 
aquestes concentracions que es convoquen cada 
dos mesos des de l'any 2004, amb l'objectiu de 
mostrar el seu rebuig contra les violències 
masclistes.

Foto d’arxiu

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

FORMACIÓ ONLINE PER A ENTITATS:

 Dimecres 7 i 14 d'abril 
De 18'30 a 20h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu.  

Adreçat a les entitats de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i entitat a 
la que es pertany a través de l'adreça 
electrònica participacio@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 314, o al 
whatsapp 606 413 239. 

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència.
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Oficina de Participació Ciutadana
Ajuntament de Barberà del Vallès

FORMACIÓ ONLINE PER A COMERÇOS:

 Dijous 8 i 15 d'abril
De 15 a 16'30h Formació Comunicació no 
sexista, llenguatge inclusiu, a càrrec de 
Montserrat Vallvé Viladoms, correctora, 
redactora i formadora especialista en 
comunicació no sexista i llenguatge inclusiu. 

Adreçat als comerços de Barberà del Vallès.

Cal fer inscripció prèvia indicant nom i 
cognoms, email i telèfon de contacte i comerç 
al que es pertany a través de l'adreça 
electrònica castillogm@bdv.cat, trucant al 
telèfon 93 729 71 71, extensió 327 o al 
whatsapp 627 013 985.

A través de Plataforma Zoom. 

Places Limitades. 

Es lliurarà certificat d'assistència. 
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere i 

Regidoria de Comerç, Mercats i Turisme
Ajuntament de Barberà del Vallès 

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:
 Racó bibliogràfic sobre feminisme, coeducació 

i masculinitats.
 Racó de contes coeducatius. 

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h.
Dijous i divendres de 9'30 a 14h.      

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
Ajuntament de Barberà del Vallès

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat

https://ca-es.facebook.com/ajuntamentbdv/

Oficina de Polítiques de Gènere
c/ Nemesi Valls, 35, 2n

Tel. 93 729 71 71 Ext. 221
email: siad@bdv.cat

ACTIVITATS PER A ADOLESCENTS I 
JOVES de 12 a 29 anys
Durant el març es duran a terme, a través de les 
xarxes socials, les següents activitats:

 Dijous, 4 de març
A partir de les 18h Campanya 
#NoMoreMatildas 
S'acosta el 8M i anem escalfant motors! Coneixes 
el fenomen Efecte Matilda? Segur que saps qui és 
Albert Einstein, oi? Però saps qui és Lise Meitner o 
Marietta Blau? #NomoreMatildas és una 
iniciativa de l'Associació de Dones Investigadores 
i Tecnològiques que promou recuperar i visibilitzar 
la tasca de grans dones investigadores.

 Divendres 5 de març
A partir de les 18h Quiz Coneixes aquestes dones? 
Seguim descobrint! Coneixes a Clara 
Campoamor o Ángela Ruiz? Saps qui són? Et 
proposem un quiz de dones protagonistes que 
han lluitat i donat visibilitat als drets de les dones 
en l'àmbit laboral i reproductiu. T’esperem!

 Del 8 al 12 de març
Campanya 8M: Adolescents i joves per la 
coeducació.
Volem celebrar el 8M amb una campanya molt 
especial! Vosaltres, les adolescents i joves, sou les 
protagonistes de la campanya 8M: Adolescents i 
Joves per la coeducació. Una iniciativa que neix 
de la voluntat d'escoltar i visibilitzar les vostres 
reflexions sobre les desigualtats de gènere i la 
necessitat de canvis socials i, també de fer-vos 
partícips del Pacte Local per la Coeducació. Vols 
participar en la campanya? Posa't en contacte 
amb nosaltres.
Organitza: Programa Municipal de Joventut
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a través de les xarxes socials: 
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18h Hora del conte coeducatiu: Dones amb 
superpoders que han transformat la història!, a 
càrrec de Núria Clemares Roca.    

Durant l'activitat s'explicaran dos contes sobre 
dones intrèpides i poderoses que han 
transformat la història i, per tant, la nostra vida.

Edat recomanada: A partir de 5 anys. 
Idioma: Català. 
Durada: 40 minuts. 

Canal Instagram (@BiblioBarbera) de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie i Oficina de Polítiques de Gènere 
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Finançat a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri de la Presidència, Relacions 
amb les Corts i Igualtat, a través de la Secretaria d'Estat de Igualtat.


