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VEUS DE DONES guitarra i veu Laura Luceño, recita Iris Hinojosa 

Espectacle musical on ens acostarem a musica realitzada per dones i alhora 

apropar a les nostres vides un cant a la llibertat i a la força de les dones. 

 

Lloc: Club Bagà Gran 

Hora: 16,30 h. 

Organitza: Ajuntament de Bagà i Àrea 

d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà. 

PEL·LÍCULA: María (y los demás.) Nelly Regueira (2016). Presentació per 

part de Drac Màgic. Cicle “Conegudes també a casa” 

Des que va morir la seva mare quan ella tenia 15 anys, la Maria té cura del 

seu pare i dels seus germans. Responsable i controladora, sempre ha estat 

el pilar de la família. Però quan el seu pare s’enamora sobtadament d’una 

infermera i anuncia el seu compromís, Maria sent que la seva vida s’enf-

onsa. Amb 35 anys s’ha d’atrevir a canviar el seu destí- 

Lloc: Biblioteca de Gironella 

Hora: 20,00 h 

Organitza: Ajuntament de Gironella Biblioteca de 

Gironella i Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal 

del Berguedà 
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PEL·LÍCULA: Bar Bahar  ENTRE DOS MUNDOS. 2016. 96 min 
Maysaloun Hamoud. 
Mostra el contrast entre la tradició i la modernitat, Salma, Leila i Nour, 

tres amigues palestines que viuen a Tel Aviv. Les tres troben l’amor, però 

se n’adonen que les relacions no són com elles esperaven i comparteixen 

l’experiència de pagar un preu per viure una vida normal, on treballar i 

divertir-se en llibertat.  

Lloc: Teatre Patronat 

Hora: 20,30 h 

Organitza: Ajuntament de Berga i Consell Comar-

cal del Berguedà 

CAMPANYA “VULL LA NIT-FESTA LLIURE DE SEXISME” 
 

Presentació de la campanya de prevenció de les violències masclistes en 

els espais d’oci. 

Programes a part. 

Organitza: Ajuntament de Berga  
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PEL·LÍCULA: Júlia Ist, Elena Martin (2017). Cicle “Conegudes també a ca-

sa”, amb la participació de la directora. 

La Júlia és una estudiant d’arquitectura que durant el tercer curs de la seva 

carrera decideix marxar a Berlín d’Erasmus. Plena d’expectatives i manca 

d’experiències, la Júlia es trobarà perduda enmig d’un Berlin gris i fred. De 

mica en mica, es construirà una vida a Berlín i anirà entenent qui es allà en 

aquest nou context. 

Lloc: Biblioteca de Puig-reig 

Hora: 20,30 h 

Organitza: Ajuntament de Puig reig, Biblioteca 

de Puig-reig i Àrea d’Igualtat del Consell Comar-

cal del Berguedà 

TALLER: Prou sexisme, fem nostre el rap, a càrrec de LAS VVITCH 

Taller pràctic on les i els joves crearan una lletra d’una cançó amb contingut 

relacionat amb les violències masclistes. Prèviament es realitzarà un debat 

sobre la perspectiva de gènere a la cultura trap i hip hop i també es donaran 

les bases sobre els processos de creació musical, des de la recerca d’una 

base instrumental a la gravació i mescla de les veus. 

Lloc: Institut de l’Alt Berguedà-Bagà  

Hora: 10,20 h 

Organitza: Ajuntament de Bagà, Institut l’Alt Berguedà i 

Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà. 

Col·labora: Diputació de Barcelona 
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TALLER SOM TARONGES SENCERES!! amb Anna Boix i Mon Sánchez  

La socialització en base el gènere ens moldeja, ens travessa els cossos, ens 
limita. De la taronja sencera que som al néixer, només en podrem viure la 
meitat: si et toca ser dona, seràs sensible, cuidadora, pacient… si et toca 
ser home, seràs fort, dominant, actiu...anul·lant el potencial inherent en la 
diversitat humana.  
 
Inscripcions: a.donesbergueda@gmail.com 
 
Lloc: Sala Casino 

Hora: 9,30 h a 13,30h 

Organitza: Associació de dones del Berguedà. 

Col·labora: Ajuntament de Berga 

TALLER: Prou sexisme, fem nostre el rap, a càrrec de LAS VVITCH 

Taller pràctic on les i els joves crearan una lletra d’una cançó amb contin-

gut relacionat amb les violències masclistes. Prèviament es realitzarà un 

debat sobre la perspectiva de gènere a la cultura trap i hip hop i també es 

donaran les bases sobre els processos de creació musical, des de la recer-

ca d’una base instrumental a la gravació i mescla de les veus. 

Lloc: Espai jove 

Hora: 10,30 h 

Organitza: Ajuntament de Puig-reig i Àrea d’Igualtat del 

Consell Comarcal del Berguedà. 

Col·labora: Diputació de Barcelona 
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TITELLES: Princeses blaves i prínceps encantadors. Lídia Clua Serra.  

Jo de petita jugava amb el meu cavall de cartró i l'espasa de fusta a lluitar 

contra els dracs i monstres! Contes de princeses valentes i de prínceps sen-

sibles que no tenen por de tenir por. 

Lloc: Biblioteca de Gironella 

Hora: 11,00 h 

Organitza: Ajuntament de Gironella, Biblioteca 

de Gironella i Àrea d’Igualtat del Consell Comar-

cal del Berguedà 

CONTA CONTES amb Gerard Garcés per al més petits , explicarem 

contes en clau de gènere, tot promovent l’adquisició de valors i aptituds 

més enllà dels que tradicionalment s’atribueixen a la feminitat o la mascu-

linitat. 

VEUS DE DONES guitarra i veu Laura Luceño, recita Iris Hinojosa. 

Espectacle musical on ens acostarem a musica realitzada per dones i alho-

ra apropar a les nostres vides un cant a la llibertat i a la 

força de les dones. 

Lloc: Local cultural de Casserres 

Hora: 12,00 h 

Organitza: Ajuntament de Casserres i Àrea d’Igualtat del 

Consell Comarcal del Berguedà. 
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CONTA CONTES amb la Pallassa Trafàgar , explicarem contes en clau de 

gènere, tot promovent l’adquisició de valors i aptituds més enllà dels que 

tradicionalment s’atribueixen a la feminitat o la masculinitat. 

I a continuació Berenar per tothom!! 

Lloc: Casal de la Vila 

Hora: 16,00 h 

Organitza: Ajuntament de Bagà i Àrea d’Igualtat del 

Consell Comarcal del Berguedà. 

 

DEBAT I BERENAR 

CURT “MENOPAUSE REBEL” Adele Tulli.2014 

El curt es un retrat  íntim de la Terese, una dona forta, feminista i indepen-

dent que ha estat testimoni de l'alliberament de la dona. Ara amb 85 anys 

és un pilar a la seva comunitat. 

Lloc: Sala Polivalent de Cercs 

Hora: 17,00 h 

Organitza: Ajuntament de Cercs i Àrea 

d’Igualtat del Consell Comarcal del Ber-

guedà. 
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VEUS DE DONES guitarra i veu Laura Luceño. 

Espectacle musical on ens acostarem a musica realitzada per dones i alhora 

apropar a les nostres vides un cant a la llibertat i a la força de les dones. 

 

Lloc: Casal Pirinenc 

Hora: 19,00 h 

Organitza: Ajuntament de Vilada i Àrea 

d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà. 

ENTREGA DE PREMIS 7è CONCURS “NOSALTRES TAMBÉ DIEM NO A LA 

VIOLÈNCIA. 

Entrega de premis als participants en la modalitat de Vídeo dels joves de 4t 

d’ESO i votació per la tria dels millors cartells. 

Amenitza l’acte BEL ZAID, amb el monòleg LULÚ I EL NO RES.  

La Lulú es una adolescent molt desperta que busca respostes 

Lloc: Sala Casino 

Hora: 17,00 h 

Organitza: Ajuntament de Berga i Consell Co-

marcal del Berguedà. 
#25N #nosaltrestambediemNOalaviolència

@ccbergueda @ajberga
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TEATRE “EN PEU” 

Aquesta es la història d'una dona i la cerca de la seva autoestima. . Amb 

molt sentit d'humor, es retrobarà amb la seva igual li presentarà diferents 

situacions en les que haurà d'enfrontar-se de nou amb ella mateixa amb la 

seguretat, amb la confiança, amb les ganes de viure, amb el coratge d'esco-

llir un nou camí, però aquesta vegada el camí 

que la beneficiarà. 

Lloc: Sala d’actes de l’ajuntament 

Hora: 16,00h 

Organitza: Ajuntament de Berga i Àrea 

TALLER Usos i propietats de la placenta a càrrec d’Ester Pérez 

La Placenta és l'òrgan més important de la vida humana intrauterina 

y realitza múltiples funcions per al nadó i per la mare, fins i tot en el 

naixement. Conèixer la historia, quines cultures en fan ús i els estudis 

científics més recents, ens permet agafar consciència de les seves 

funcions oblidades  

Lloc: Antiga escola de Sant Jaume 

Hora: 10,00 h 

Organitza: Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà 

i Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà. 
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PRESENTACIÓ del Projecte de Coeducació del Berguedà 

PINTAREM el mural Ni fades ni prínceps amb l’il·lustrador  Valentí Gubia-

nas, dissenyador de la imatge del projecte 

Tallers de conta contes, clown, titelles…per als més petits, 

Taller per a famílies “Coeduquem a casa!”, 

Conta contes per adults amb Cristina Serrat narradora oral... 

I més activitats per tota la família 

Lloc: Escola Santa Eulàlia 

Hora: 10,00 h 

Organitza: Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal del Ber-

guedà, i Escola Santa Eulàlia . 

Col·labora: Ajuntament de Berga, AMPA de l’Escola  

TALLER RELACIONS IGUALITÀRIES 

 

Lloc: Centre Obert RM. Serchs 

Hora: Organitza: Ajuntament de Berga  
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Programa cofinançat pels municipis adherits al Pla d’Igualtat 

del Berguedà 

 
 

Avià Guardiola de Berguedà 

Bagà Montclar 

Berga Montmajor 

Borredà La Nou de Berguedà 

Capolat Olvan 

Casserres La Pobla de Lillet 

Castell de l’Areny Puig-reig 

Castellar de N’Hug La Quar 

Castellar del Riu Sagàs 
Cercs Saldes 

L’Espunyola Sant Jaume de Frontanyà 

Fígols Sant Julià de Cerdanyola 

Gironella Santa Maria de Merlés 

Gisclareny Vallcebre 

Gósol Vilada 

  Viver i Serrateix 
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