
25 de novembre
Dia Internacional contra la Violència Masclista
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PROGRAMA+

Regidoria d'Igualtat

Organitza:

Amb el suport de:



Data i lloc per determinar Dissabte 15 novembre

Pavelló Poliesportiu de Montornès
12 h 
Exhibició de dones karatekes i lectura d’un 
manifest en el entorn del XIX Torneig Sant 
Sadurní.
Organitza: Club Karate Montornès.

Dijous 20 de novembre

Biblioteca de Montornès
de 9.30 a 11 h a la sala d’actes de la 
Biblioteca
Tertúlia i conversa amb Arturo Padilla 
autor de La tempesta. Activitat oberta a 
tothom. Es parlarà de la novel·la i sobre el 
tema de la violència filioparental. El llibre ja 
es pot agafar en préstec a la Biblioteca
Organitza Oficina de Català i Biblioteca de Montornès.

Dissabte 22 de novembre

Mercat Municipal (Montornès Centre)
De 11 a 13 h
Taula informativa del 25 de novembre.
Repartiment de fullets informatius i 
materials diversos des de la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat.

Biblioteca de Montornès
18 h
Xerrada “Suport psicològic en la 
fibromiàlgia”, a càrrec de Olga Vasallo, 
psicòloga del Centre Orus.
Organitza: Associació Afribomon.

Dimarts 25 de novembre

Mercat Municipal (Montornès Nord)
De 11 a 13 h
Taula informativa del 25 de novembre
Repartiment de fullets informatius i 
materials diversos des de la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat.

Dimarts 2 de desembre

Espai Cultural Montbarri
18 h 
Representació teatral Esperança, a càrrec 
de l’alumnat de l’Aula Municipal de Teatre.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. No 
recomanada a menors de 14 anys.
Organitza: ADIM en col·laboració amb l’Aula Municipal 
de Teatre.

17.45 h 
Construïm el 25N
Jardins de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès
120 persones de diferents àmbits 
construiran un missatge de compromís 
contra la violència masclista.
Les persones interessades a participar, es 
podran inscriure a l’Oficina del Barri, Centre 
Juvenil Satèl·lit, Casals dels Avis i Casal de 
Cultura. Tots els i les participants rebran un 
obsequi.
A continuació, lectura del manifest 
institucional del Dia Internacional contra 
la Violència Masclista.
Organitzen: regidories d’Igualtat i Joventut.

ACTIVITAT “ESPAI DONA. ENS CONEIXEM 
A TRAVÉS DEL TEATRE”

Taller de sensibilització sobre violència 
masclista.
18 de novembre a les 15 h
E C Montbarri
Activitat tancada a les dones que participen 
en aquest taller.
Organitza: Regidoria d’Igualtat en col·laboració de 
l’Aula Municipal de Teatre. 

EXPOSICIONS

“Violència masclista en la parella: 
Desmuntem mites?”.
Can Xerracan 
Als matins, del 2 al 19 de desembre, visites 
guiades a l’exposició i tallers per als centres 
educatius de secundària del municipi. 
Organitza: la Regidoria d’Igualtat en col·laboració 
amb les regidories de Joventut i Educació.

Sala d’exposicions Can Xerracan
18.30 h 
Inauguració i visita guiada de l’exposició 
de l’Institut Català de les Dones “Violència 
masclista en la parella: Desmuntem 
mites?”. 
Del 3 al 19 de desembre de dimecres a 
dissabte l’exposició estarà oberta al públic 
de 18.30 a 20h.
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat amb la 
col·laboració de l’Institut Català de les Dones i de la 
Regidoria de Cultura. 

PROGRAMA

Projecció del documental Las Maestras 
de la República, premiat amb un GOYA 
al millor documental en la edició de 2014 
d’aquest premis.
Presentació a càrrec de Trinidad Barbero 
Reviejo, professora de secundària amb la 
participació d’Amparo Burgueño, secretària 
general de FETE-UGT de Catalunya.
Organitza Associació 14 d’abril:
Recuperem memòria per
recuperar drets.

Divendres 21 de novembre

ACTIVITATS A L’ESPAI JOVE SATÈL·LIT I A 
L’ESPAI INFANTIL LA PEIXERA
 
Vídeo – manifest amb veu d’infants i joves
Del 10 al 21 de novembre
A càrrec dels educadors de l’Espai Infantil 
La Peixera i l’Espai Jove Satèl·lit. 
Cantem i ballem per la noviolència.
Destinataris: adolescents a partir de 12 anys
Dilluns 24 a les 18 h 
A l’Espai Jove Satèl·lit. 
Cinefòrum
Destinataris: adolescents a partir de 12 anys
Dijous 27 a les 18 h
A l’Espai Jove Satèl·lit.

ACTIVITATS ALS INSTITUTS

Talla amb els mals rotllos!
Dimecres 19 i 26 a l’INS Vinyes Velles
Divendres 21 i 28 al Marta Mata
Dinàmiques de reflexió durant l’hora del pati.
Organitza: Regidoria de Joventut. 

ACTIVITATS ALS INSTITUTS
IGUALant relacions. Programa Estimar no fa mal.
Tallers de sensibilització a favor d’unes 
relacions afectives lliures de violència.  
Dijous 4 i 18 de desembre al matí. 
Al Pla de Transició al Treball (PTT). 
A càrrec del Punt Jove Montornès. Amb el 
suport de la Direcció General de Joventut i 
Candela.
Organitza: Regidoria de
Joventut.


