
ACTIVITATS DEL MES 

 

 

L’EQUIP DEL CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ  

US DESITJA UN BON MES DE MARÇ! 

ACTIVITATS DESTACADES 

ACTIVITATS 8M- DIA DE LA DONA 

  

DIMARTS 8 DE MARÇ AL 31 DE MARÇ - EXPOSICIÓ “DONES QUE HAN FET HISTÒRIA A L’ESPORT”. A CÀRREC DE LA 

COMISSIÓ DE GÈNERE DEL CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ. 

RECORREGUT A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA SOBRE DIVERSES DONES QUE HAN ESTAT UN PILAR FONAMENTAL A L’ES-

PORT DE TOTES LES ÈPOQUES. 

ACTIVITAT GRATUÏTA. 

  

DIMARTS 8 DE MARÇ 10H - REDUEIX LA TEVA ANSIETAT I L'ESTRÉS. A CÀRREC DE PIAD HORTA-GUINARDÓ. 

EN AQUESTA XERRADA PARLAREM DE COM FUNCIONA L´ANSIETAT I L’ESTRÉS I QUÈ ES POT FER PER ATENDRE-LES I 

PERDRE LA POR. EXPLICAREM TEORIA I TAMBÉ FAREM PRÀCTICA DE TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ. ET SENTIRÀS MÉS 

TRANQUIL·LA I SI PRENS CONSCIÈNCIA, POTS COMENÇAR A POSAR SOLUCIÓ. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ESCRIVINT A INFOBAIXGUINARDO@GMAIL.COM O TRUCANT AL 93 450 27 47. 

  

DIMARTS 8 DE MARÇ 17H- LECTURES EN VEU ALTA “DONES COMPOSITORES IGNORADES A LA HISTÒRIA DE LA MÚSI-

CA CLÀSSICA”. A CÀRREC DE LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA I DE GÈNERE DEL CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ. 

LECTURA I DEBAT SOBRE DIVERSES GRANS COMPOSITORES QUE NO APAREIXEN ENLLOC A LA HISTÒRIA DE LA MÚSI-

CA CLÀSSICA 

ACTIVITAT GRATUÏTA. 

  

DIMARTS 15 DE MARÇ 17:30H - DONES I CIÈNCIA. A CÀRREC DEL NANOESCOPISTA (UBICAT A L'ESPAI LA CLOTA CO-

TREBALL). 

XERRADA SOBRE DONES CIENTÍFIQUES QUE HAN ESTAT CLAUS A LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA, INCLOENT HISTÒRIES 

ON NO ES VA RECONÈIXER EL SEU TREBALL. TANCAMENT DE L'ACTIVITAT AMB UN JOC PARTICIPATIU AMB ELS ASSIS-

TENTS. 

ACTIVITAT GRATUÏTA. 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ESCRIVINT A INFOBAIXGUINARDO@GMAIL.COM O TRUCANT AL 93 450 27 47. 

CONFERENCIES I XERRADES 

 

Conferències Aula d’Extensió Universitària: 

Quota anual de soci/a: 45€ / Preu per conferència: 3€ 

Horari d’atenció: Dilluns i dimecres de 11 a 13h i de 17 a 19h. 

Telèfon: 93 456 73 65.  

 

 

DIJOUS 3 DE MARÇ 17:30H— EL COLESTEROL: AMIC O ENEMIC. A CÀRREC DE CARLES PAYTUBÍ. DEPAR-

TAMENT MEDICINA INTERNA I URGÈNCIES,  PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU. 

DIJOUS 10 DE MARÇ 17:30H— LA EUROPA DE ENTRE GUERRES. RAMÓN ALQUEZAR, DOCTOR EN HISTÒ-

RIA, PROFESSOR EMÈRIT. 

DIJOUS 17 DE MARÇ 17:30H— HISTÒRIA DEL POP-ROCK 3A PART. A CÀRREC DE FREDERIC SESÉ. LLI-

CENCIAT EN HISTÒRIA DE L'ART I TÍTOL PROFESSIONAL DE FLAUTA TRAVESSERA. 

DIJOUS 24 DE MARÇ 17:30H– MUSICALS 1ª PART. PERE ANDREU JARIOD. DIVULGADOR MUSICAL. 

DIJOUS 31 DE MARÇ  17:30H--WALT DISNEY I ELS CONTES DE FADES. ALBERT BEORLEGUI TOUS. TÈCNIC 

DE COMUNICACIÓ I CINEMA. 

 

BALLS I FESTES 

DIUMENGE 6 MARÇ 17H– BALL AMB MÚSICA DJ. PREU 3€. 

DIUMENGE 13 MARÇ 17H- BALL AMB MÚSICA DJ. PREU 3€. 

DIUMENGE 20 MARÇ 17H- BALL EN VIU AMB SILVIA BAS. PREU 4€. 

DIUMENGE 27 MARÇ 17H- BALL AMB MÚSICA DJ. PREU 3€. 

 

EXCURSIONS I PASSEJADES 

CADA DIVENDRES AL MATÍ - PASSEJADES. 

HORARI D’ATENCIÓ DILLUNS  I  DIMECRES D’11H A 13H I DE 17H A 19H. CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. 

 

25 DE MARÇ 8H—XATONADA AL PENEDÈS. CAVES ROMAGOSA I VILAFRANCA. PREU 47€. 

 



Entrevista a Alba Alfageme Casanova  per Antoni Bassas 

 

8M– Dia de la dona 

 

Alba Alfageme Casanova: "A sobre, després d’una violació et pregunten: «Vas tancar les 
cames fort?»" Antoni Bassas. 
 
Alba Alfageme Casanova (Girona, 1979) acaba de publicar el llibre Quan cridem els nostres 
noms (Univers, 2021), un assaig per ajudar les dones a entendre la violència masclista estructu-
ral de què són objecte i una guia amb pautes per aconseguir la recuperació moral i física després 
de passar pel trauma d’una violació. Un llibre tan dur com necessari. 
Afirma que "és evident que estem davant una guerra encoberta contra les dones". Qui és 
l’enemic? 
El patriarcat. El que passa és que ens costa identificar-lo perquè dit així sembla un ens eteri. El 
patriarcat són els homes explicant a les dones com són les dones i decidint quin és el seu paper 
al món. El patriarcat és el sistema de poder que ha decidit des de sempre com ens relacionem, 
allò que és important i allò que no ho és. Per això parlo de guerra encoberta, perquè no ens ado-
nem que les dones estem sent agredides dia a dia, des dels assassinats als micromasclismes 
d’acudits que van dinamitant la nostra autoestima. 
La diferència amb tot el temps passat és que mai n’havíem sigut tan conscients. 
Però compte, que el patriarcat és pervers, perquè s’adapta als nous temps i sap com fer-
se atractiu per a la gent jove. Només cal sentir els influencers que tenen un discurs masclista o 
les lletres del reggaeton. El patriarcat garanteix la continuïtat del poder en mans dels homes. 
El contrari del patriarcat és el matriarcat? 
El contrari de patriarcat hauria de ser una altra forma de funcionar. Hi ha poques cultures ma-
triarcals, però les que hi ha funcionen de forma molt més cooperativa. No hi ha tanta competèn-
cia ni violència. 
Hi ha una altra expressió en el llibre: "Feminisme no és voler tenir poder sobre els homes 
sinó sobre nosaltres mateixes". 
Sí, el feminisme no parla de "les dones volem el poder". El feminisme ens està parlant d’un es-
pai de llibertat on les persones tinguin la capacitat de decidir com volen viure i com volen ser. 
Però, clar, el masclisme té un germà de sang que és el capitalisme. Masclisme i capitalisme 
s’entenen molt bé, i el feminisme busca una altra forma de funcionar més cooperativa, molt més 
col·lectiva. No és casual que ara hi hagi un augment tan clar de negacionistes. 
Malgrat tot, el feminisme ja ha arribat a ser (cas de Catalunya) eix de l’acció del Govern. 
Ara estem en un moment de coolització del concepte. Zara fa samarretes dient «I am a femi-
nist», i dius "alguna cosa no està anant bé", perquè és un sistema que està explotant a l’altra 
punta del món per tenir una roba molt barata. Tornem a la perversitat que et deia: fem una sama-
rreta "I am a feminist" perquè està de moda, i el feminisme no és una qüestió de moda sinó de 
canviar el sistema. Voler entendre la realitat des d’una perspectiva feminista implica una crisi 
molt dura. I, al mateix temps, el feminisme em va salvar. 
De què? 
Quan comences a l’adolescència i vas pel carrer i comencen a assetjar-te sexualment, o quan et 
sents molt pressionada per tenir les primeres relacions sexuals, quan surts de festa i notes que 
t’assetgen o et fan tocaments... Totes aquestes experiències són molt compartides per moltes 
dones. I la por. Que avui en dia a les dones ens faci por tornar soles de nit a casa i, en canvi, els 
homes tinguin el privilegi de no tenir por, ens situa com a ciutadanes de segona. Més de la mei-
tat de dones europees, per tant, dones amb una situació de privilegi, deixem de fer coses per por 
a patir una agressió sexual, i això és injust. 
"Que a les dones ens faci por tornar soles a casa de nit i els homes tinguin el privilegi de no te-
nir-ne, ens situa com a ciutadanes de segona. 

 

La por i la culpa. 
La culpa és una llosa que ens han col·locat a les espatlles, igual que la vergonya. És que, fixi’s, 
més del 80% de les agressions que pateixen les dones venen de persones del seu entorn. En can-
vi, els homes no pateixen normalment agressions per part de coneguts, pateixen més atraca-
ments, robatoris. O sigui que a les dones ens diuen "Compte quan surtis sola al carrer" i resulta 
que on ens passen més coses és en entorns privats. I, a sobre, tens amigues que et diuen: "No et 
vas resistir? No vas cridar? A mi això no m’hauria passat mai; és que ets massa simpàtica..." 
Com s’ho explica? 
Això és perquè hem estat educades en un món masclista. No ens han explicat que hauríem d'as-
senyalar l’home. Hi ha tres moments de la culpa que es conjuguen amb l’escarni públic: com 
era la dona abans que li passés l’agressió? Sortia molt? En el cas de la violació, a sobre, et pre-
gunten: "Vas tancar les cames fort, vas cridar?" I després: si ha refet la seva vida és que no la va 
afectar tant. I, per cert, el Parlament Europeu assenyala Espanya com un dels estats que té un 
problema amb els noms i recorda que qualsevol situació en la qual hi hagi un intercanvi sexual i 
hi hagi una de les persones que no vol tenir una determinada pràctica, això ja és una violació, 
perquè s'estan violentant els seus drets. 
Per això cal parlar de violacions en lloc d’abusos? 
Ens fa por parlar de violació i una violació es pot donar en el matrimoni. Moltes noies em 
diuen: "A mi no m’han violat mai, però em vaig sentir forçada a fer una cosa que no volia". Per 
això, com més siguem les que diguem en veu alta "A mi també", més aconseguirem canviar les 
coses. És que ens han robat la veu. 
Com es recupera la veu? 
Quan una dona sent una altra dona explicar una violació, n’hi ha que el relat els ressona 
a l’estómac, altres al coll i no poden ni parlar. Això és un trauma personal que ens envia un mis-
satge. I cal que traiem el monstre de dins, perquè si no cada cop es fa més gran. Per tant, m’esti-
ro, em relaxo, respiro i miro de veure a quina part del cos se’m posa el nus. 
"El que vull que tingui molt clar el meu fill és que estigui segur 100% que tot el que faci amb 
una noia ella també ho desitja" 
Què li diria a un home que diu "Jo no he violat mai cap dona i no vull carregar una culpa 
col·lectiva"? 
Doncs que jo cada cop tinc més clar que no és un problema de dones, és un problema d’homes. 
Les dones estem patint les conseqüències del problema dels homes, perquè al final qui està 
exercint aquesta violència són els homes: el donjoan i el que riu del que explica el donjoan. Es-
colti, una noia que va al llit amb molts nois és una porca i un noi que va al llit amb moltes noies 
és un campió. Això té a veure amb el tema de l’honor. Ho portem tatuat a foc a l’ADN 
col·lectiu. I no dic que tots els homes siguin violadors, només faltaria, però perquè hi hagi una 
punta de feminicidis i violacions hi ha d’haver una base cultural amplíssima de micromasclis-
mes. 
Un consell per a la pubertat d’un noi i d’una noia. 
A la noia, que mai accedeixi a fer alguna cosa que no li vingui de gust, i si per això algú deixa 
d’estimar-la és que és una persona que no val la pena. I als nois, tinc un nen i una nena i tinc 
més dubtes de com educaré el meu fill que no pas la meva filla: t’ho dic, em representa un repte 
més important. El que vull que tingui molt clar el meu fill és que estigui segur al 100 % que tot 
allò que faci amb una noia (si és heterosexual) ho desitgen tots dos. I, en joc inicial de mirades, 
si no hi ha feeling, espera’t i pregunta-ho. 
 
Bassas,A. (20 de Novembre de 2021). Alba Alfageme Casanova: "A sobre, després d’una viola-
ció et pregunten: «Vas tancar les cames fort?»" Diari ARA. https://www.ara.cat/societat/
violencia-masclista/entrevista-alba-alfageme-antoni-bassas-violencia-
masclista_128_4188054.html 


