
8 de MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Del 16 al 23 de febrer 
Exposició Et correspon, ens correspon

Exposició, del CIRD de 
l'Ajuntament de Barcelona, que 
denuncia la desigualtat entre 
dones i homes. És una exposició 
a favor de la coresponsabilitat i la 
igualtat entre dones i homes a la 

feina i ha estat possible gràcies a la col·laboració 
desinteressada de 20 humoristes gràfics que han 
sabut reflectir amb humor i ironia un dels grans 
reptes de la nostra societat: els problemes per 
conciliar la vida personal, la familiar, la laboral i el 
temps d'oci. 
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a divendres de 10 a 14 h
Tardes : de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

De l'1 al 21 de març 
Exposició Dones grans, grans dones 

Exposició, de l'Institut Català de 
les Dones, que trenca clixés 
sobre el que significa envellir per 
a les dones, desmunta tòpics i 
reivindica que les veus femenines 

de totes les edats siguin escoltades i reconegudes.
Biblioteca Esteve Paluzie 
Plaça de la Constitució, s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a divendres de 10 a 14h
Tardes : de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dijous, 3 de març 
18h Presentació del programa d’activitats del 8 
de març

Cinefòrum Rastres de Sàndal
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 Oficines d’Atenció 
Ciutadana (OAC). Es lliuraran un màxim 
de 4 entrades per persona. 

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

Dissabte, 5 de març
D'11 a 13h Projecció del documental Sólo te he dicho 
guapa i debat Com fem una Barberà no masclista?, a 
càrrec del Kol·lectiu de Dones de Barberà. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça de la Constitució, s/n
Organitza: Kol·lectiu de Dones de Barberà

Dimarts, 8 de març
17'30h Taller: El paper clau de la dona en 
moments de canvi, a càrrec de Sònia Ortiz 
Guarch, coach de relacions i equips, Sònia 
Campos Magallanes, terapeuta i MªCarmen 
Rosillo López, psicòloga. 
Seu de l’Associació de Dones Braç a Braç   
Avinguda Generalitat, 31 baixos
Organitza: Associació de Dones Braç a Braç 

Dimecres, 9 de març
18h Presentació llibre Compromeses, a càrrec de 
la seva autora, l'Elisenda Albertí i Casas. 

Biografia de vuit dones catalanes 
excepcionals que, malgrat la guerra, 
l'exili i la repressió, van lluitar pel 
reconeixement dels seus drets, pels 
ideals republicans i la justícia social.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
Col·labora: Editorial Albertí  

Dissabte, 12 de març 
De 9'30 a 13'30h Taller Sexualitat i patriarcat, a 
càrrec de Marta Trigo Serra, terapeuta i tallerista. 
En el taller es farà una passejada per la història de 
la sexualitat femenina des de la preshistòria, 
passant per les antigues societats matrifocals, fins 
l'arribada del patriarcat i les seves conseqüències.
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.
Lloc: Sala 2. Torre d'en Gorgs. 
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 

Dimarts, 15 de març 
17'30h Cinefòrum Philomena

Pel·lícula que explica la història d'una 
dona irlandesa que de jove té un 
embaràs no desitjat i es veu obligada 
a donar al seu fill en adopció. Després 
de molts anys decideix buscar al seu 
fill. 

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

Dimecres, 16 de març
18h Presentació llibre: Hombres para el siglo 
XXI, amb la participació de Fabià Díaz Cortés, 
tinent d'alcaldia de Territori i Medi Ambient, 
Ismael Ávila Jiménez, mestre de l'escola Can 
Llobet i sindicalista i Juanjo Compairé García, 
membre de l'associació Homes igualitaris de 
Catalunya. Moderador: Lluís Carol Andrés, cap 
de l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès. 

El llibre recull el testimoni de 19 
homes que caminen cap a la igualtat. 
Són relats autobiogràfics que ens 
parlen des de l'emoció i la vivència 

personal, creant models alternatius de 
masculinitat. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès 

Divendres, 18 de març 
18h Hora del conte coeducatiu Contes de 
pingüins per fer un món millor, a càrrec de la 
Nona Umbert.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

21'30h X 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 

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

Foto d’arxiu
Plaça de la Vila   
Organitza: Associació per a la Igualtat Dones.com 

Dijous, 31 de març i 7 d'abril
17-19h Taller Viure per nosaltres mateixes, a 
càrrec de la Sra. MªJosé Chinchilla Martínez, 
psicòloga del Servei d'Informació i Atenció a 
les Dones de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès.  
Cal fer inscripció prèvia al telèfon 93 729 71 71 Ext. 266
Places limitades.
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès

S’ofereix servei gratuït de guarderia per les activitats 
dels dies 3, 9 i 16 de març que cal sol·licitar amb 48 
hores d’antelació al Programa Municipal de Políti-
ques per a l'Equitat de Gènere (Plaça de la Vila, 1, 
baixos dreta) o bé al telèfon 93 729 71 71, ext. 266.

Totes les activitats són gratuïtes, excepte aquelles 
en les que s’indica el cost de les mateixes.

La responsabilitat de les activitats recau en les 
entitats organitzadores. 

MÉS INFORMACIÓ:
www.bdv.cat
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat 
de Gènere
Plaça de la Vila, 1 , baixos dreta
Tel. 93 729 71 71 ext. 266

ALTRES ACTIVITATS DURANT EL MES DE 
MARÇ:

Racó bibliogràfic sobre equitat de gènere. 
Racó de contes coeducatius. 
Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20’30h

Organitza: Ajuntament de Barberà del Vallès
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