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sense excepcions. Hem recorregut un llarg camí, però malauradament,
la realitat del dia a dia ens diu que no és suficient.

A nivell estatal hem d'aplaudir la darrera aprovació de la Llei Orgànica
2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones
òrfenes víctimes de la violència de gènere. I és que, tal i com es recull en
el text, des del 2013, més de 300 menors han quedat orfes a
conseqüència de crims de violència de gènere. Només el 2020, la xifra
va ser de 26. Ben segur, aquestes xifres augmentarien si incloguessin
les òrfenes més grans, dels quals, a hores d'ara, no hi ha estadístiques
oficials. Aquesta normativa ha suposat un pas més en tot allò que ha
aportat la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei
5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que,
entre altres aspectes fonamentals, reconeix la violència vicària i la
violència masclista digital també com a formes de violència masclista.

A nivell local, des de l'Oficina de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament
de Barberà del Vallès, any rere any s'impulsa i s'aproven plans i
programes que permeten incorporar i focalitzar la perspectiva de gènere
en les polítiques públiques i en el conjunt de la ciutadania i de la societat. 

A Barberà, som Ciutat Feminista. Podem assegurar amb orgull que som
un municipi referent quant a polítiques de gènere, hem mantingut un
compromís ferm, valent i decidit, i així continuarem treballant, per seguir
avançant cap a una ciutat més justa, equitativa i inclusiva.

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès



Dijous, 10 de novembre
17.30 h Presentació del Programa del 25N.
Cinefòrum: Nevenka
Durada: 1h 54m

20 anys després dels fets, Nevenka
Fernández parla per primera vegada
de quan va denunciar haver estat
assetjada sexualment i va haver
d'enfrontar-se al seu agressor i a
tota una societat masclista.
Documental que reconstrueix la
història de la primera vegada que es
va jutjar a Espanya a un polític per
assetjament sexual. 

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5

L'entrada gratuïta es pot adquirir a través de la web del TMC 
 https://entrades.tmcbarbera.cat/ o presencialment a la taquilla
de dimarts a divendres d'11.30 a 13h i de 17 a 20.30h. El dia del
cinefòrum, la taquilla estarà oberta des de dues hores abans
de l'inici de la sessió.  
    
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere.  
                  Ajuntament de Barberà del Vallès



Dimecres, 16 de novembre  
17 h Taller: Com identificar, prevenir i què fer davant la
violència digital masclista, a càrrec de Marina Amaro
Monreal, formadora de la Fundació Pere Tarrés. 

Taller adreçat a famílies i públic en general sobre cultura i
bons hàbits digitals.
Perquè cal tractar la violència de gènere a les xarxes com
un tema a part de la resta de violències? 
Cal conèixer els factors que fan que es reprodueixin les
violències masclistes a les xarxes socials, identificar-les i
adquirir estratègies per prevenir-les, així com oferir recursos
especialitzats pel tractament i denúncia d’aquestes.

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.  
                 Ajuntament de Barberà del Vallès

Cal fer inscripció prèvia presencialment a la Biblioteca Esteve
Paluzie, trucant al telèfon 937 186 866 o enviant whatsapp a
676 619 662. 
 



Dijous, 17 de novembre  
18 h Presentació del llibre: Trenqueu en cas
d'emergència, a càrrec de la seva autora, Carla Vall i
Durán, advocada penalista i criminòloga catalana,
experta en drets humans i en l'abordatge i prevenció de
violències masclistes. 

Carla Vall analitza de manera amena i
comprensible les violències
masclistes i els elements socials i
individuals que ens porten a ser
potencials víctimes i agressors.
L'autora ens parla de la recuperació i
la reparació de les víctimes, la
identificació de les necessitats i els
serveis a la seva disposició, consells
per a una mateixa i consells sobre
què poden fer terceres persones per
ajudar la víctima. 

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere. 
                  Ajuntament de Barberà del Vallès



Dijous, 24 de novembre
18 h Documental: Patriarcado, el organismo nocivo,
amb debat posterior, a càrrec de Teresa Soler Garrido,
codirectora del documental. 
Durada: 1h 39m

4 dones poderoses, amb entitat i
capacitat de reflexió més gran
que les seves pròpies històries.
Sorprenen per la seva nova
mirada sobre la violència
masclista i per l'emoció que
traslladen des de la força, sense
victimització, sense paternalisme.
Especialistes i joves estudiants
acompanyen els seus relats i
construeixen una sòlida base per
a la reflexió i la comprensió.

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5
L'entrada gratuïta es pot adquirir a través de la web del TMC  
https://entrades.tmcbarbera.cat/ o presencialment a la
taquilla de dimarts a divendres d'11.30 a 13h i de 17 a
20.30h. El dia del cinefòrum, la taquilla estarà oberta des de
dues hores abans de l'inici de la sessió.  
    
Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere.  
                  Ajuntament de Barberà del Vallès



Divendres, 25 de novembre  
12 h  Lectura del Manifest Institucional  del 25N. 

Plaça de la Vila

Organitza:  Assemblea Feminista de Barberà. 
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere.
                   Ajuntament de Barberà del Vallès

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

18 h  Acte de denúncia i lectura del Manifest contra les
Violències Masclistes.

Dinàmica participativa de reflexió
vers les violències viscudes en les
etapes vitals de les dones.
Posteriorment, es farà la lectura
del Manifest d'enguany.



Seu de l'Associació de Dones Braç a Braç
Avinguda Generalitat, 31 baixos

Organitza:  Associació de Dones Braç a Braç
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere.
                   Ajuntament de Barberà del Vallès

coneguin millor. Les farà, doncs, dipositàries d’una història
viscuda el 1956, quan tenia 24 anys i va conèixer el seu
primer i gran amor. 



Dimecres, 30 de novembre  
18 h Presentació del Protocol de Dol per Feminicidi de
Barberà del Vallès, a càrrec de Maria Ferré Espín,
psicòloga jurídica experta en violència masclista.  

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza: Oficina de Polítiques de Gènere. 
                  Ajuntament de Barberà del Vallès



ALTRES ACTIVITATS:

Racó bibliogràfic sobre violències masclistes.

Racó coeducatiu.
Horari: 
Matins:  de dimarts a dissabte de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h

Biblioteca Esteve Paluzie 
Sala Salvador Allende
Plaça de la Constitució, s/n

Organitza:  Biblioteca Esteve Paluzie i
                  Oficina de Polítiques de Gènere. 
                  Ajuntament de Barberà del Vallès

Campanya de difusió de la línia 900 900 120
Contra la 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 Mercats i 
                     Oficina de Polítiques de Gènere 
                     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 canguratge per a les
activitats dels dies 10, 17, 24 i 30 de novembre,

que cal sol·licitar amb un mínim de 48 hores
d'antelació a 

l'Oficina de Polítiques de Gènere 
al telèfon 93 729 71 71 Ext. 221  o 

a l'adreça electrònica siad@bdv.cat 
 
 

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
 



ACTIVITATS PER A 
ADOLESCENTS I JOVES

de 12 a 29 anys

Divendres, 18 de novembre  
De 17.30 a 19.30 h Ruta feminista.

El Racó
Plaça de la Constitució, s/n

Descobrim els carrers amb nom de dones de Barberà,
la seva història i reflexionar com ens sentim en els
carrers. 
Seguim les rutes a peu per descobrir Barberà del Vallès!
#belluguemnosifemsalut #educob

Organitza: Servei Socioeducatiu per a Adolescents i Joves.



Dilluns, 21 de novembre
De 18 a 20 h Taller adreçat a noies: Autodefensa
digital feminista, a càrrec de Donestech,
associació que promou projectes en la intersecció
entre el feminisme, la tecnologia i l'empoderament
i sobirania digital des d'una perspectiva ciber-
feminista. 

La Roma
Via Sant Oleguer, 6

Les violències masclistes digitals són un fenomen
creixent i d'abast mundial. En aquest taller s'explicaran
els aspectes clau de les ciber-violències digitals
masclistes per poder identificar-les i entendre
l'ecosistema digital en què es produeixen, alhora que
es proporcionaran eines per a l'autodefensa digital
feminista.

Organitza: Programa Municipal de Joventut i
                 Oficina de Polítiques de Gènere. 
                 Ajuntament de Barberà del Vallès

Cal inscripció prèvia al Servei Socioeducatiu per a
Adolescents i Joves La Roma enviant un correu a
laroma@bdv.cat o trucant al telèfon 620 242 191. 



Dimarts, 22 i dimecres, 23 de novembre
De 17.30 a 19.30 h  Reivindiquem amb art. 

La Roma
Via Sant Oleguer, 6

T’agrada l’art?  Vols tenir un espai lliure de violències
masclistes i ple de respecte? Vine a La Roma i deixa
la teva empremta a una de les parets! 

Dijous, 24 de novembre
Documental: Patriarcado, el organismo nocivo. 

Teatre Municipal Cooperativa 
Plaça Cooperativa, 5

Activitat adreçada a l'alumnat de Batxillerat de l'Institut
Can Planas i La Romànica.

Qualsevol jove de Barberà del Vallès que tingui interès
en les activitats pot contactar amb el Servei

Socioeducatiu per a Adolescents i Joves 
a travès de les xarxes socials 

@adolescents.barbera / @joves.barbera, 
apropant-se a La Roma, enviant un correu a

laroma@bdv.cat o trucant al  telèfon 620 242 191.
 

Organitza: Programa Municipal de Joventut i
                 Oficina de Polítiques de Gènere. 
                 Ajuntament de Barberà del Vallès

Organitza: Servei Socioeducatiu per a Adolescents i Joves.



Part d'aquest Programa ha estat finançat pels crèdits rebuts del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, a través de la 

Secretaria d'Estat d'Igualtat. 


