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Montornès diu NO a les violències 
masclistes 
Fins al 30 de novembre es desenvoluparan a Montornès les activitats 
organitzades a l'entorn del 25N, el Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència contra les dones. Sota el lema "Montornès diu NO a les violències 
masclistes", es recullen tot un seguit d’activitats que inclouen propostes 
artístiques, de reflexió i de reivindicació. 
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Els actes centrals tindran lloc el diumenge, 24 de novembre, a partir de les 11 h a la plaça de la 
República. "No més cadires buides" és el títol d'un acte reivindicatiu que inclourà la presentació 
del Projecte "Promovent la cohesió social a través de la resiliència i protecció dels Drets 
Humans" de l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta, NOVACT; un recorregut pel centre 
del poble en record de les víctimes de la violència masclista; la performance "Farta" a càrrec de 

la coral #METOO i la lectura del manifest institucional. 

A la tarda, el Centre d'Estudis de Montornès proposa una sessió de cinefòrum amb la pel·lícula 
"Tomates verdes fritos" a Can Saurina. 

El dia 30, a la Sala Gran del teatre Margarida Xirgu, Mabel Flores acompanyada per la seva 
banda Kayangó, oferirà el concert “Vives, lliures i rebels”, amb cançons carregades de 
sensibilitat, feminisme i força. 

Enguany també el Club de Karate i el Club d'Atletisme s'han adherit a la campanya, introduint la 
lectura del manifest contra la violència masclista en els esdeveniments esportius que 
organitzen durant les festes de Sant Sadurní. La programació es completa amb activitats 
coeducatives adreçades a l'alumnat de primària i del Pla de Transició al Treball.  

El gènere SÍ que importa. Emergència feminista 

El programa del 25N, editat per l'Ajuntament, també inclou un apartat amb dades objectives 
que posen en relleu la magnitud del problema. Per xexemple, que 1 de cada 5 dones al món ha 
patit abusos sexuals en la infància; que un 51,3% de dones a Catalunya ha patit violència 
masclista al llarg de la seva vida i que el 12,6% de les dones ateses pel Servei d'informació i 
Atenció a la Dona de Montornès (des de la creació del servei el 2012), han patit una situació de 
violència en l’àmbit de la parella o l'exparella. 
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