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La violència no és un joc
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Mercat municipal (Montornès Centre)
De 11 a 13 h  
Taula informativa del 25 de novembre
Repartiment de fullets informatius i materi-
als diversos des de la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Casal de la gent gran de Montornès Nord
18.00h
Les dones en el món de la publicitat
A càrrec de Drac Màgic
Vídeo i debat posterior sobre el muntatge “La 
mujer, cosa de hombres” de la directora Isabel 
Coixet. Es tracta d’una recopilació d’anuncis i 
notícies dels 50 anys de Televisió Espanyola 
per veure quina ha estat la imatge de les dones 
a la televisió.
Lectura del manifest  
Organitza: Oficina del Barri, Centre infantil la Peixera, Regi-
doria de Polítiques d’Igualtat

    
Plaça del Poble. Montornès Nord.
De 11 a 13 h  
Taula informativa del 25 de novembre
Repartiment de fullets informatius i materi-
als diversos des de la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat

II Fira del cabàs i mercat de segona mà
Activitats de sensibilització contra la violèn-
cia masclista.
Amb la participació d’entitats i associacions del municipi.

Sala Parroquial Sant Sadurní
18 h
Teatrefòrum sobre violència de gènere 
“Sense Límits”
A càrrec de la companyia Impacta teatre
Aquesta obra ens convida a viure en directe 
com pot canviar una relació de parella en la 
seva vida quotidiana.
Organitza: ADIM

Pavelló municipal d’esports
9 h 
XVIII Torneig de Karate de Sant Sadurní
Exhibició de defensa personal
Organitza: Club de karate Montornès amb la col·laboració 
de la Federació catalana de karate

Plaça Pau Picasso*
11.30 h
Flashmob 
Vine a ballar contra la violència envers les 
dones
Amb la participació dels instituts del municipi, 
dels casals de la gent gran i de l’Escola de Dan-
sa Municipal.
Activitat oberta a tota la ciutadania, anima’t i 
vine a ballar!!!

12.00 h
Lectura del manifest contra la violència mas-
clista
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat i Departament 
d’Educació
*En cas de pluja l’activitat es farà al Teatre Municipal.

Sala d’actes de la Biblioteca
18 h
“Podem fer res per evitar la violència de gè-
nere?”
A partir de la lectura de texts literaris parlaren 
sobre com identificar la violència i què podem 
fer per evitar-la.
Taula rodona amb la participació de la Poli-
cia local, advocada i psicòloga del servei 
d’informació i atenció a les dones.
Organitza: Bilioteca municipal, Oficina de Català i Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat

Divendres 22 de novembre

Dissabte 23 de novembre

Diumenge  24 de novembre

 Dilluns 25 de novembre

Sala de plens de l’Ajuntament
19 h
Presentació a la ciutadania del protocol mu-
nicipal per a l’abordatge de la violència mas-
clista 
Volem  donar a conèixer als veïns i veïnes quin 
són els passos a seguir quan una dona viu una 
situació de violència masclista. Com s’actua i 
que fan els serveis que atenen les dones.
Participació dels serveis implicats en la seva 
elaboració: Mossos d’esquadra, Policia local, 
Centre d’Atenció Primària, àrea de Benestar 
Social i Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat

 ACTIVITATS AL CENTRE JUVENIL SATÈL·LIT

Exposició Talla amb els mals rotllos
Centre Juvenil Satèl·lit
Del 19 al 28 de 15.30 a 20.30 h  

Cantem per la no-violència
Destinataris: adolescents d’11 a 13 anys
Dijous 21 a les 18 h  

Cinefòrum 
Destinataris: joves a partir de 14 anys
Divendres 22 a les 18 h

Això del gènere, què és? Dinàmica de re-
flexió  
Destinataris: adolescents d’11 a 13 anys
Dimarts 26 a les 18 h 
NOTA: amb el suport del material gràfic elabo-
rat el dissabte 22 a l’activitat del mercat

Què em venen per la tele?    
Destinataris: joves a partir de 14 anys
Dimecres 27 a les 18 h

 
 ACTIVITATS ALS INSTITUTS:

Talla amb els mals rotllos!
Dimarts 19 i 26 a l’INS Marta Mata
Dimecres 20 i 27  a l’INS Vinyes Velles
Dinàmiques de reflexió durant l’hora del pati

 Dijous 28  de novembre
 EXPOSICIONS

Amor? Una exposició sobre la violència de gènere
Can Xerracan
Del 2 al 20 de desembre de dimecres a diss-
abte de 18.30 a 20.00h  

Inauguració 2 de desembre
Dinamització a càrrec de la Diputació de Barcelona 
19 h 
Visites dels centres educatius de secundària 
del municipi.
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat, Departament 
de Joventut

 
 FORMACIÓ

28 de novembre
Sala de plens de l’Ajuntament
9 h  
Jornada formativa sobre la prevenció i detec-
ció de la violència masclista.
Adreçada a professionals de l’Ajuntament  i 
agents socials del municipi.
A càrrec de la Diputació de Barcelona
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat

11 de desembre 
Sala d’actes de la Biblioteca Municipal
10 h
Formació “Que guanyen els homes amb la 
igualtat?” 
Adreçada als treballadors de l’Ajuntament.
A càrrec de la Diputació i Conexus

 ALTRES

Recull de llibres sobre violència masclista a la  
Biblioteca municipal de Montornès
Horari: 
matins: dijous de 9.30 a 13 h i 
dissabte: de 10 a 13 h; 
tardes: de dl a dv de 15.30 a 20.30 h.

Sensibilització sobre la violència masclista als 
grups dels projectes Fem els deures i alfabetit-
zació d’informàtica, català i castellà de la gent 
gran, amb la col·laboració de l’associació REIR 
(Recursos educatius de la infància en risc).

La violència 
no és un joc


