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EL GÈNERE
Emergència Feminista SÍ QUE IMPORTA

AL MÓN: 1 de cada 5 dones ha patit abusos sexuals en la infància. 
1 de cada 3 dones ha patit violència física o sexual per part de la seva parella  
en algun moment de la seva vida (OMS).

A EUROPA: 62 milions d’europees han viscut violència masclista al llarg de la vida.  
1 de cada 3 ha experimentat agressions físiques o sexuals (Agència Europea  
dels Drets Fonamentals, 2014). 

A ESPANYA: 1.000 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles  
o exparelles des del 2003, quan es va iniciar el registre públic.  
Cada 6 hores es denúncia una violació.

A CATALUNYA: Un 51,3% de dones ha patit violència masclista  
(excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida. 
69 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles en el últims 7 anys.  
El 99,3% de les trucades al telèfon 900 900 120 d’atenció a les dones registrades l’any 2018 
van ser per raó de violència psicològica, el 39% violència física, l’11% violència econòmica 
i el 4% per violència sexual.

A MONTORNÈS: El Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha atès 696 
dones des de la seva posada en marxa el 2012.  
Un 12,6% de les dones ateses pel SIAD ha patit una situació de violència  
en l’àmbit de la parella o exparella.

Aquest programa ha estat possible gràcies  
a la col·laboració de les entitats i les persones que integren  

la Taula per la Igualtat de Montornès.

#25N

#25N

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE 

XXIV TORNEIG  DE KARATE DE SANT SADURNÍ 

XXXVIII CROSS ESCOLAR SANT SADURNÍ 

Organitza: Club de karate Montornès

Organitza: Club Atletisme Montornès

CONTRA 

COEDUCATIVES  

ACTIVITATS ESPORTIVES

ACTIVITATS

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

  9 h   
  Carpa polivalent El Sorralet

  9 h   
  Recinte firal

  A càrrec de l’entitat Candela

  A càrrec de l’entitat Candela

IGUALTAT I COEDUCACIÓ 

IGUALANT RELACIONS 

Tallers adreçats a l’alumnat de primària per reflexionar sobre els rols de gènere,  
els jocs, les tasques domèstiques i la relació entre iguals.  

Tallers adreçats a l’alumnat del Pla de Transició Escola Treball (PTT) per fomentar  
el debat i la reflexió entorn a la desigualtat de gènere present en la nostra societat  
i desmitificar creences i mites romàntics. Amb la col·laboració de:

Organitza:



CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

2019
DIA INTERNACIONAL

AGENDA D’ACTIVITATS

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE 

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE

TOTS ELS DIMECRES

 DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE 

 DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE 

Teatre: NOMÉS UNA VEGADA

Cinefòrum “TOMATES VERDES FRITOS”

Concert contra les violències masclistes  “VIVES, LLIURES I REBELS”

Club de lectura FEM     ERTÙLIA  

Acte reivindicatiu: NO MÉS CADIRES BUIDES

RECORREGUT EN RECORD DE LES VÍCTIMES DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

PERFORMANCE FARTA A CÀRREC DE LA CORAL #METOO

LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Taller: UNFOLLOW A LES VIOLÈNCIES MASCLITES

 19 h   
  Espai Cultural Montbarri

18 h   
Can Saurina 

22:30 h   
Sala gran del Teatre Margarida Xirgu

18 h 

A partir de les 11 h  
Plaça de la República

12 h  
Plaça de la República

12:30 h  
Plaça Joan Miró 

13 h  
Plaça Joan Miró 

 18 h   
  Centre Juvenil Satèl·lit

Què estem disposats a tolerar en una relació? 
En Pau és novel·lista i l’Eva,  
editora. Són parella des de fa set anys. Un dia ell li va pegar, i una amiga  
va denunciar l’agressió. Només va ser una vegada. Ara cap dels dos té ganes 
de parlar-ne, però no tindran més remei que fer una teràpia obligatòria  
amb una psicòloga dels serveis socials.

La dramaturga Marta Buchaca s’enfronta al drama dels maltractaments de gènere, 
amb una obra en què el drama i la comèdia es confonen per reflexionar sobre  
les dificultats de comunicació en una societat en què les tensions de gènere  
es barregen massa sovint amb els comportaments violents.

Autoria i direcció: Marta Buchaca.
Repartiment: Anna Alarcón, Glòria Sirvent i Jose Pérez-Ocaña.

    Gratuït. Reserva i venda d’entrades anticipades a entrades.montornes.cat

Organitza: Centre d’Estudis Montornès

Mabel Flores 

Mabel Flores ens presenta la seva nova banda LA KAYANGÓ, amb la qual porta 
noves cançons i antigues joies creades en els últims anys. Un show descarat a ritme 
de reggae, pop-rock, influències llatines, ska i worldmusic.

Un concert ple de sinceritat amb lletres viscerals, compromeses i, com sempre, 
carregades de sensibilitat, força, ironia, feminisme i vitalitat. 

Accés lliure. Servei de barra a càrrec d’Sputnik Gastro-Bar. 

Amb la col·laboració del departament de Joventut i el projecte Kosmos,  
pressuposts participatius. 

Sessions mensuals d’octubre de 2019 a maig de 2020 

Espai per a comentar llibres amb perspectiva de gènere sota la coordinació 
de l’escriptora Marina Martori.

Organitza: Biblioteca de Montornès

Activitat gratuïta. Cal Inscripció prèvia a la Biblioteca de Montornès

Presentació i visita del projecte “Promovent la cohesió social a través  
de la resiliència i protecció dels Drets Humans”  

Aquesta instal·lació al carrer forma part d’una campanya  
de sensibilització sobre el paper de la dona en situacions de conflicte i com relatora 
de pau, en el territori de Cisjordania i la Franja de Gaza de Palestina i Israel. 
A càrrec de l’Institut Internacional per l’Acció No Violenta de Barcelona (NOVACT).

Actuació inclosa a la III campanya de sensibilització persones refugiades, avui.

Us proposem un recorregut pel centre de Montornès per recordar  totes  
les víctimes de violència masclista  que ja no hi són.

Organitza: Taula per la Igualtat de Montornès

La coral és un projecte social que vol donar visibilitat a tot allò que les dones volem 
dir, sigui quina sigui la condició social, l’edat, la nacionalitat, la diversitat, etc.

Activitat per prendre consciència sobre els rols de gènere i privilegis; augmentar  
el sentiment de grup i de responsabilitat personal i col·lectiva contra les violències 
masclistes; prendre consciència sobre els diferents tipus de violències masclistes, 
i en especial en els entorns digitals i oferir eines per prevenir-les.  
A càrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. 

Adreçat a nois i noies de 12 a 16 anys.
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