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Montornès segueix dient NO a les 
violències masclistes 

La campanya montornesenca a l’entorn del 25N manté el lema Montornès diu 
NO a les violències masclistes, com a missatge principal per visibilitzar el 
compromís ciutadà en l’eradicació de la violència envers les dones. 

La campanya institucional posa l’accent, la mirada i els esforços en 
conscienciar els homes perquè actuïn, es repensin, es qüestionin i no 
agredeixin les dones. 

Punts violetes: llocs segurs 

Una de les novetats d’enguany és la posada en marxa de la campanya Punt 
Violeta. El 22 de novembre, a les 19 h, a Can Saurina, es realitzarà un taller 
de detecció i recursos adreçat a perruqueries i centres d’estètica del municipi. 
L’objectiu del projecte és crear llocs segur per a les dones, on puguin demanar 
ajuda i conèixer els seus drets. Els establiments que s’adhereixin a la iniciativa 
comptaran amb un distintiu. 

Vídeos, música i teatre per denunciar la violència masclista 

Les activitats de la programació municipal del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones començaran el 19 de novembre, 
a les 18 h. L’Espai Cultural Montbarri acollirà la projecció del documental Amb 
ulls de dona, un recull de testimonis de veïnes de Montornès que posen de 
manifest la situació de la dona a la societat, el que ha millorat i el que es 
resisteix a canviar. L’entrada és gratuïta i caldrà fer-ne la reserva al 
web entrades.montornes.cat 

L’acte central del 25N es desenvoluparà el mateix 25 de novembre, a les 12 h, 
als jardins de l’Ajuntament, amb la lectura del manifest institucional. Enguany 
es comptarà amb una actuació musical a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de Teatre. A la trobada es farà un record a totes les 
dones assassinades. 

Igual que en altres edicions, el programa incorpora una activitat específica per 
a l’alumnat de 4t d’ESO. Es tracta de la representació de l’espectacle teatral 
3,2,1... Zero contra la violència masclista, a càrrec de la companyia La Jarra 
Azul, el 16 de desembre a l’Espai Cultural Montbarri. 
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https://www.entrapolis.com/entrades/amb-ulls-de-dona

