
Feminismes 
per 

avançar 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 2023



El programa d'activitats que us proposem és el resultat de la feina
constant de l'Ajuntament i entitats a favor de l'equitat de gènere.
Un programa d'actes on hitrobareu propostes reivindicatives
adreçades a tota la ciutadania. 

Us convido a prendre'n part per avançar en els feminismes.

Veureu que ens hem adherit a la Campanya Internacional del
Banc Vermell, per prevenir, informar i sensibilitzar contra les
violències masclistes i els feminicidis. 

Té especial importància la trobada de la xarxa local de dones
empresàries i directives per impulsar sinèrgies, compartir
experiències i arribar a objectius comuns.

I cal destacar el taller per a homes per fomentar masculinitats
cuidadores, tan necessàries, perquè cal que els homes ens
transformem.

Espero que el programa ens faci reflexionar sobre la necessitat de
continuar treballant per incorporar la perspectiva feminista a les
nostres vides i la nostra ciutat perquè només així contribuïrem a
fer un món millor. 

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès

El mes de març és d'una
magnitud molt especial per a la
nostra ciutat.

El lema d'enguany per
commemorar el 8 de març és:
Feminismes per Avançar.

Volem unir esforços per una
societat més igualitària, més
justa i més respectuosa amb els
drets de les dones.



L'Amaia acaba de ser mare i s'adona que
no sap molt bé com ser-ho. La seva
parella, Javi és gairebé sempre absent. 
 D'aquesta manera, la figura paternal es
difumina del tot per brindar tot el
protagonisme a la mare. Per aquest
motiu, Amaia torna a casa de la seva
mare buscant ajuda. Quan arriba, el rol
d'Amaia es desdobla per encarnar el
paper més complex: ser mare i filla
alhora.
Els retrats sobre la maternitat al llarg de
la història han estat sovint edulcorats,
amb dones que anteposaven als fills i
filles a tot i que eren les mares perfectes.
Però res més lluny de la realitat. 

Dimecres, 1 de març
17.30 h Presentació del Programa del 8M.
Cinefòrum: Cinco Lobitos. 
Durada: 1h 44m

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5

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

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 13 h i de 17 a 20 h. El dia del
cinefòrum, la taquilla estarà oberta  abans de l'inici de la
sessió. 

amb dones que anteposaven als fills i filles a tot i que eren les mares
perfectes. Però res més lluny de la realitat. 

La pel·lícula, dirigida per Alanda Ruiz de Azúa, mostra la relació de
dues generacions diferents marcades pel mateix malestar: el
masclisme estructural, la imposició a les dones de dedicar-se a la cura
i la maternitat idealitzada. 
Cinco lobitos ha estat guanyadora de tres Premis Goya, en la seva
37a edició: a la millor direcció novel, millor actriu protagonista i millor
actriu de repartiment. 



Dilluns, 6 de març
19 h  Presentació del Banc Vermell contra les Violències
Masclistes. 

Barberà del Vallès s'adhereix a la
Campanya del Banc Vermell, una
iniciativa internacional que té per
objectiu prevenir, informar i sensibilitzar
sobre les violències masclistes i els
feminicidis.  

Plaça de la Vila
Davant de la Font de la Dona

Organitza:     Oficina de Polítiques de Gènere.  
                      Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·laboren:  Escola CEP, Fundació Barberà Promoció i 
                      Associació INTRESS.

Aquesta Campanya neix a partir d'una iniciativa que va fer l'artista
mexicana Elina Chauvet, l'any 2009 a Ciutat Juárez (Mèxic) a partir del
propi dol per l'assassinat de la seva germana l'any 1993. Era una
escenificació del dol col·lectiu amb sabates vermelles que representen
el color de la sang i el dolor per la violència masclista i la mort de milers
de dones al món. 
 
La Campanya Internacional del Banc Vermell arrenca inicialment a Itàlia
al 2016 quan es va instal·lar el primer banc. 
 
La instal·lació d'aquest banc al municipi simbolitza un gest de denúncia,
però també de prevenció, contra qualsevol tipus de violència masclista
que reben les dones a tot arreu, i vol posar en relleu l'atenció que
mereixen totes les víctimes, així com fer una crida de protesta contra
aquesta xacra social.



La Xarxa d'Empresàries i Directives
de Barberà del Vallès neix amb la
voluntat d’enfortir el paper de les
dones en el món empresarial i
traslladar aquesta mirada tant a la
ciutat com als polígons d’activitat
econòmica. L’objectiu principal de la
Xarxa és detectar les necessitats i
oportunitats de les dones
empresàries, directives i
emprenedores de Barberà del
Vallès, així com conèixer objectius
comuns i experiències que ajudin a
teixir aquesta xarxa local.

Durant la Trobada es presentarà el
Pla de Treball de la Xarxa per aquest
any 2023 i es farà una sessió
networking (Getting Contacts), per
fomentar les sinergies entre les
participants. 

Dimecres, 8  de març
12 h Lectura del Manifest Institucional 8M. 
Plaça de la Vila
Organitza: Gabinet d'Alcaldia, 
                  Gabinet de Comunicació Corporativa i 
                  Oficina de Polítiques de Gènere. 
                  Ajuntament de Barberà del Vallès

15.30 h Trobada de la Xarxa d'Empresàries i Directives
de Barberà del Vallès + Networking.

Vallès, així com conèixer objectius comuns i experiències que ajudin a
teixir aquesta xarxa local.

Durant la Trobada es presentarà el Pla de Treball de la Xarxa per
aquest any 2023 i es farà una sessió networking (Getting Contacts),
per fomentar les sinergies entre les participants. 

Centre de Negocis Nodus Barberà
C/ Mogoda, 1 Pol. Ind. Can Salvatella

Organitza: Centre de Negocis Nodus Barberà. 



Dissabte, 11 de març 
 De 10 a 13 h Inici del Taller per a homes: Homes en

transformació, a càrrec de Joel Audí Poy, psicòleg, integrador
social i expert en treball amb homes, masculinitat i violència.

En el taller es facilitaran eines per a
construir un nou concepte de
masculinitat on càpiguen totes les
sensibilitats dels homes, tota la
capacitat de cura i de responsabilitat
que puguin tenir, per tal de cuidar
d'ells mateixos, de les seves xarxes i
de l'entorn que ens envolta. Es vol
incidir en els beneficis d'unes
masculinitats que aposten per una
ètica de la cura i posen la vida al
centre. 
També hi haurà una part experiència
per tal de trencar amb la lògica
escindida masculina de la
racionalitat i l'emoció.
 
El taller consta de cinc mòduls que
aborden diferents temàtiques entorn
a temes centrals a l'hora d'abordar
les masculinitats des d'una mirada
feminista i transformadora. 
 
S'adreça a homes majors de 16
anys, que tinguin interès en
transformar la seva masculinitat i
millorar la seva qualitat de vida a tots
nivells. La inscripció és per a tots els
mòduls i es demana un compromís
en l'assistència per tal d'adquirir un
grau d'aprofundiment més gran i
enriquidor. 

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

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

de l'entorn que ens envolta. Es vol incidir en els beneficis d'unes
masculinitats que aposten per una ètica de la cura i posen la vida al
centre. El taller consta de 5 mòduls que aborden diferents temàtiques
entorn a temes centrals a l'hora d'abordar les masculinitats des d'una
mirada feminista i transformadora. 
 
S'adreça a homes majors de 16 anys, que tinguin interès en
transformar la seva masculinitat i millorar la seva qualitat de vida a tots
nivells. La inscripció és per a tots els mòduls i es demana un
compromís en l'assistència per tal d'adquirir un grau d'aprofundiment
més gran i enriquidor. 

Dates:  Dissabtes 11 de març; 22 d'abril; 20 de maig; 17 de juny i 
            8 de juliol. 
Horari: De 10 a 13 h.

Cal fer inscripció prèvia a través de l'adreça
electrònica siad@bdv.cat, trucant al telèfon 93
729 71 71, extensió 221 o capturant el QR. 



Dissabte, 11 de març 
 De 10 a 13.30 h I Torneig Femení d'Escacs per equips a

Barberà del Vallès. 

Campionat d'escacs femení en
equips de 3 jugadores, obert tant a
esportistes federades com no
federades, de totes les edats i
nivells. 

Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia al telèfon 692 494 916 o a l'adreça
electrònica: yolanda93castillo@gmail.com

Organitza: Club d'Escacs de Barberà del Vallès. 
Col·labora: Ajuntament de Barberà del Vallès

Sala Celler. Torre d'en Gorgs 
c/ Torre d'en Gorgs, 40



Diumenge, 12 de març març 
 11 h II Cursa Popular pel Dia Internacional de les Dones. 

La Secció d'Activitat Física i Esports,
amb la col·laboració de l'Oficina de
Polítiques de Gènere, de
l'Ajuntament de Barberà del Vallès i
les Entitats de la ciutat volen
commemorar el Dia Internacional de
les Dones i ho vol fer a través de
l'esport com a eina excel·lent per a la
reivindicació del feminisme i de la
lluita contra les desigualtats envers
les dones.
 
La segona edició de la Cursa
Popular s'iniciarà al Passeig Doctor
Moragas, als voltants de la IEM Can
Llobet. A les 11 h es donarà el tret
de sortida per a realitzar un
recorregut de 5,5 quilòmetres pels
carrers de Barberà. Les persones
participants podran completar el
recorregut corrent o caminant.
L'arribada serà a la pista d'atletisme
de la Instal·lació Esportiva Municipal
Can Llobet.

Organitza:  Secció d'Activitat Física i Esports. 
                   Ajuntament de Barberà del Vallès 
Col·labora: Oficina de Polítiques de Gènere i 
                   Entitats de la ciutat.

Instal·lació Esportiva Municipal Can Llobet
Passeig Doctor Moragas, 268-270

lluita contra les desigualtats envers les dones.
 
La segona edició de la Cursa Popular s'iniciarà al Passeig Doctor
Moragas, als voltants de la IEM Can Llobet. A les 11 h es donarà el
tret de sortida per a realitzar un recorregut de 5,5 quilòmetres pels
carrers de Barberà. Les persones participants podran completar el
recorregut corrent o caminant. L'arribada serà a la pista d'atletisme de
la Instal·lació Esportiva Municipal Can Llobet.

Cal fer inscripció prèvia, a partir del 27 de febrer i fins el 10 de
març, adreçant-se a les IEM Can Llobet i Maria Reverter en
horari de dilluns a divendres, de 7.30 a 22.30 h, dissabtes, de 8
a 20 h i diumenges i festius de 8 a 14 h. 



Dimarts, 14 de març 
 18 h Conferència: El feminisme no es pateix, es gaudeix,

a càrrec de Raquel Riba Rossy, dibuixant i il·lustradora i
creadora del personatge Lola Vendetta.

Raquel Riba Rossy ens parlarà sobre
l'empoderament de les dones, les
nostres herències culturals, el nostre
sistema emocional, la tribu, les noves
masculinitats.... seguint l'evolució del
personatge de la Lola Vendetta fa una
comparativa entre el que viu la Lola i el
que viu ella mateixa en tot un procés
de deconstrucció i de introducció al
feminisme. Parlarà, doncs, dels inicis
de la Lola, la seva evolució i acaba
enllaçant amb el resultat de l'últim
llibre Morder La Manzana. 

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

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



Dijous, 16 de març
 17.30 h Un passeig per la literatura amb una mirada

feminista, a càrrec de l'Associació de Dones Braç a Braç.  

Recital de fragments d'obres de
diferents escriptores que han estat
invisibilitzades en la literatura al llarg
de la història. 
 
Les lectures estaran acompanyades
per una exhibició de danses circulars
d'arreu del món. 

Organitza: Associació de Dones Braç a Braç.

Plaça de la Vila



Dissabte, 18 de març 
 D'11 a 12.30 h Inici del Seminari sobre Feminismes, a

càrrec de Leonor M. Cantera Espinosa, Doctora en
Psicologia Social i professora de la Facultat de
Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Espai de formació sobre feminismes
per tal de fer una introducció a la
Teoria Política Feminista, a través de
llibres, textos, etc, però també d'una
forma pràctica i vivencial. El Seminari
consta de dues parts: una part on es
comenta el text a partir de la seva
lectura i de les experiències de vida de
les persones participants i una altra en
el que es treballaran els conceptes
feministes que es desprenen de cada
sessió. 
També hi haurà una part experiència
per tal de trencar amb la lògica
escindida masculina de la racionalitat i
l'emoció.
 
El taller consta de cinc mòduls que
aborden diferents temàtiques entorn a
temes centrals a l'hora d'abordar les
masculinitats des d'una mirada
feminista i transformadora. 
 
S'adreça a homes majors de 16 anys,
que tinguin interès en transformar la
seva masculinitat i millorar la seva
qualitat de vida a tots nivells. La
inscripció és per a tots els mòduls i es
demana un compromís en l'assistència
per tal d'adquirir un grau
d'aprofundiment més gran i enriquidor. 

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

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

Dates:  Dissabtes 18 de març; 15 d'abril; 13 de maig; 10 de juny;  
            30 de setembre; 21 d'octubre; 18 de novembre i 16 de desembre.
Horari: D'11 a 12.30 h.

La inscripció és per a tot l'any, atès que al ser un espai
formatiu cal assistir a totes les sessions. 

Places limitades.
Les persones interessades a participar, es poden inscriure
personalment a la Biblioteca Esteve Paluzie, enviar un correu
electrònic a l'adreça b.barberav.ep@diba.cat o trucant al
telèfon 93 718 68 66.



Dijous, 23 de març 
 18 h Conferència i presentació del llibre: John Wayne que

estás en los cielos, 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.

Octavio Salazar Benítez reuneix en
aquest llibre algunes de les ressenyes
cinematogràfiques que han anat
apareixent al bloc de l'autor o a mitjans
tan prestigiosos com El País, The
Huffington Post, Público, eldiario.es o
Tribuna Feminista. Ara, les actualitza
per dialogar entre elles i les uneix per
mostrar com el cinema està ple
d'estereotips sexistes i com ha reproduït
un model masculinitat hegemònica.
Amb un assaig amè, l'autor reflexiona
sobre diverses pel·lícules i desmunta
aquestes masculinitats especialment
representatives en la producció cultural.

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

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



Yo, vieja fa un recorregut pels drets
humans a la vellesa i, concretament,
pels drets de les dones, sintetitzats en
tres principis que a l'autora li semblen
fonamentals: la llibertat, la justícia i la
dignitat. 
 
Aquest llibre pretén ser una reflexió i un
divertiment sobre un assortiment de
petites coses que en aquest moment de
la vida ens la poden amargar o, per
contra, fer-nos-la més fàcil. Una mena
de focus per il·luminar situacions de la
vida quotidiana que creiem tan normals
que no les considerem importants i que,
tanmateix, constitueixen el gruix de la
discriminació i el rebuig social envers les
persones grans, únicament pel fet de
ser-ho. 
 
L'escriptora també tracta de visibilitzar
determinats factors que consoliden els
estereotips que la societat té sobre les
veteranes. Yo, vieja és un cant a la
llibertat, a l'espontaneïtat i franquesa, i a
la vellesa confortable i afirmativa.

Dimarts, 28 de març 
 18 h Conferència i presentació del llibre: Yo, vieja, a

càrrec de la seva autora, Anna Freixas Farré, doctora en
Psicologia per la Universitat de Barcelona i professora
jubilada de la Universitat de Còrdova.

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

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

que no les considerem importants i que, tanmateix, constitueixen el
gruix de la discriminació i el rebuig social envers les persones grans,
únicament pel fet de ser-ho. L'escriptora també tracta de visibilitzar
determinats factors que consoliden els estereotips que la societat té
sobre les veteranes. Yo, vieja és un cant a la llibertat, a l'espontaneïtat
i franquesa, i a la vellesa confortable i afirmativa.



ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES
DE MARÇ:
 

Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n

Horari: 
De dilluns a divendres de 15.30 a 20 h.
De dimarts a dissabtes de 10 a 14 h.

Racó bibliogràfic sobre feminisme,
coeducació i masculinitats.

Racó de contes coeducatius. 

Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie.
                  Ajuntament 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 1, 14, 23 i 28 de
març, 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
 
 




