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CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

2022

DIA INTERNACIONAL

AGENDA D’ACTIVITATS

DILLUNS 21 DE NOVEMBRE

CAMPANYA PUNT VIOLETA
 12 h   
  Sala Multimèdia de Can Saurina

Formació bàsica en violències masclistes adreçada a 
establiments de perruqueria i centres d’estètica del municipi.

La finalitat és que els establiments tinguin unes nocions bàsiques 
sobre què són les violències masclistes, com es pot ajudar una 
dona que expliqui una situació de violència masclista, i on se la 
pot derivar. Així s’amplia la xarxa d’atenció a les dones i les noies 
víctimes de violències masclistes, responsabilitzant-ne també 
la comunitat.

Es tracta de crear llocs segurs per a les dones perquè coneguin 
els seus drets i els recursos que tenen a l’abast.

Els establiments participants comptaran amb un distintiu 
identificador del punt violeta.

DIU no
MONTORNÈS



CONCENTRACIÓ “TOTES SOM 1 /1 SOM TOTES”
 18.30 h   
  Plaça de Margarida Xirgu

L’Espai Feminista, sorgit dels pressupostos participatius 
Joves Kosmos, organitza aquesta activitat per mostrar 
el rebuig contra les violències masclistes.
L’activitat compta amb la participació de l’entitat SOM DAT.

CONCERT “HERMANA I CANTAORA” D’AMPARO SÁNCHEZ
 20.30 h   
  Teatre Margarida Xirgu

En format acústic i de manera íntima, la líder del grup 
Amparanoia interpreta alguns dels seus èxits. 
Durada entre 75 i 90 minuts. 
Espectacle recomanat per a tots els públics.
Les entrades estan disponibles a entrades.montornes.cat. 

 DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 

 12.30 h   
  Teatre Margarida Xirgu

LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA  
INTERNACIONAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
A càrrec de la regidora de Polítiques d’Igualtat.

PROJECCIÓ DEL VÍDEO “Fent visible la violència  
a les noves generacions”
Presentació de la campanya audiovisual de sensibilització contra les 
violències masclistes a través de la mirada de les persones grans.

ACTUACIÓ MUSICAL COMMEMORATIVA
A càrrec de l’Escola Municipal de Musica, Dansa i Aula de Teatre.

PROGRAMA ESPECIAL DE RÀDIO MONTORNÈS 25N
En directe, des del Teatre Margarida Xirgu, a partir de les 10 h.
Es podrà seguir des del dial 91.2 FM, el web radio.montornes.cat 
i l’APP Ràdio Montornès.

Durant l’espectacle s’ofereix un servei gratuït d’acollida d’infants de 3 a 12 anys.  
Per sol·licitar-lo cal enviar un correu electrònic a teatre@montornes.cat o bé trucar  
al 93 572 17 19 (de dilluns a divendres, de 15 a 20 h) abans del dijous 23 de novembre.

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
http://radio.montornes.cat
http://teatre@montornes.cat


25 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ: “LLEGIR ET FA OBRIR ELS ULLS”

XXV MILLA URBANA

 15 a 20 h, de dilluns a divendres   
  Biblioteca de Montornès

 10 h   
  Punt de sortida i arribada: Pistes d’Atletisme Municipals Les Vernedes.

Selecció de paràgrafs de novel·les relacionades amb la violència cap a les dones.  

És una mostra de paraules extretes de la ficció per obrir els ulls  
a una realitat que cal aturar.

Lectura del Manifest commemoratiu del Dia Intenacional contra la violència masclista.
Organitza: Club Atletisme Montornès.

ACTIVITATS 
ALTRES

 DIMECRES 30 DE NOVEMBRE 

TEATRE 3,2,1... ZERO CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
  12 h  
  Teatre Margarida Xirgu

La companyia La Jarra Azul presenta un espectacle que mostra 
la violència masclista i els efectes que produeixen en la vida  
de les dones que la pateixen.

3, 2, 1 ... Zero: Compte enrere per perdre la por.
3, 2, 1 ... Zero: Compte enrere per fer-li front.
3, 2, 1 ... Zero: Compte enrere per recuperar la vida.
3, 2, 1 ... Zero: Compte enrere per posar final a un malson  
que sembla no tenir final ni del qual es pugui despertar.

COEDUCATIVES  
ACTIVITATS

Activitat adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO dels INS Marta Mata  
i Vinyes Velles.



FEM
LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES EN LA 

VISIBLES
GENT GRAN

L’Organització Mundial de la Salut estima que 1 de cada 10 persones grans pateix 
maltractament, i aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos.

Les violències masclistes vers les dones grans estan molt infradetectades.  
El 63,08% de les persones grans a Catalunya són dones, però hi ha una gran invisibilitat  
de les violències masclistes vers les dones de més de 60 anys.

Hi ha una normalització de les violències masclistes per part de les dones que les han 
patides al llarg de la seva vida.

El 45% de les dones de més de 60 anys, preguntades a l’Enquesta de Violència masclista 
a Catalunya, identifiquen haver patit violència masclista al llarg de la seva vida, de les quals el 15% 
identifiquen haver-la sofert per part de la seva exparella i el 10% de la seva parella actual. Un 5,1% 
revela haver-la patit en el darrer any.

Les dones grans representen el 27% de les dones que viuen a Catalunya.  
Com totes les dones estan exposades a la violència masclista, invisible i acceptada pels prejudicis 
masclistes i la discriminació per l’edat.

El 20% dels feminicidis comesos a Catalunya des de l’any 2012 han estat a dones  
de més de 60 anys.

Hi ha una dificultat d’accés a la xarxa d’atenció a les violències masclistes  
per desconeixement i falta d’identificació de les violències. 

Les dones de més de 60 anys son el 6,49% de les dones que truquen a la línia d’atenció  
a dones en situació de violència masclista 900 900 120.

Només el 5,1% de les dones ateses pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones  
de Montornès, durant l’any 2021, tenien més de 65 anys. 



Amb la col·laboració de:

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/
https://dones.gencat.cat/ca/inici
https://www.diba.cat/es/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
https://www.montornes.cat/

