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25N: El masclisme quotidià també mata" 

 
Del 23 al 25 de novembre es concentren el gruix d'actes organitzats a l'entorn de 
la commemoració, el 25 de novembre, del Dia Internacional contra la violència 
masclista, que enguany duu el lema "El masclisme quotidià també mata".  

Aquest divendres 23, hi haurà teatre gestual a l'Espai Cultural Montbarri amb 
l'espectacle "Gàbia" de la companyia Jungle Low Mask i el dissabte 24, el Ballet 
Imperial de la Reina Rosamunda presenta "El meu princep blau".  Al vespre, als jardins 
de l'Ajuntament hi haurà una acció artística de record a les víctimes de la violència 
masclista, organitzada per la Taula per la Igualtat amb la col·laboració del Ball de 
Diables i Drac de Montornès.  

El 25 de novembre, es farà una caminada contra la violència masclista de 90 minuts 
amb inici a la plaça de la República i final als jardins de l'Ajuntament on es llegirà el 
manifest institucional. A la tarda, el Centre d'Estudis proposa un cinefòrum a Can 
Saurina sobre la pel·lícula "La Teta asustada" de Claudia Llosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més activitats 

La programació es complementa amb propostes com el XXXV Cross escolar del Club 
d'Atletisme, l'exposició "Montserrat Abelló, visc i torno a reviure" que es podrà veure a 
partir del 23 de novembre a la Biblioteca i activitats coeducatives adreçades a l'alumnat 
de primària i del Pla de Transició al Treball. 

La primera activitat del programa es va dur a terme el 13 de novembre amb el monòleg 
"No solo duelen los golpes" que, per tercer any, ha arribat a Montornès de la mà de 
Pamela Palenciano. Hi van assistit més d'un centenar d'alumnes de 4t d'ESO. 
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La igualtat, el millor regal 

La campanya del 25N d'enguany també incideix en la necessitat d'afavorir la 
igualtat des de la infància. Aquest divendres 23 a les 17.30 h es durà a terme 
una xerrada sobre joguines no sexistes al Centre Infantil Pintor Mir i es 
presentarà la campanya "La igualtat, el millor regal".  

Es tracta d'una iniciativa organitzada amb la col·laboració de la Unió de 
Botiguers. Els comerços adherits utilitzaran durant la campanya de Nadal una 
enganxina a l'hora de d'embolicar els obsequis amb el lema "La igualtat, el millor 
regal". El disseny dels cartells i de les enganxines ha anat a càrrec de Feminista 
Il·lustrada. 
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