
Dia Internacional 
Contra les 
Violències 
Masclistes
Tallem d'arrel  
les violències masclistes

25N



Tallem d’arrel  
les violències masclistes

25N

Tallar d’arrel les violències 
masclistes, en totes els seves 
formes és cosa de tothom.

Sovint associem la paraula violència 
només a certs actes més tangibles i 
físics, però les violències masclistes 
van molt més enllà i aquest arbre vol 
posar una mica d’ordre quan parlem 
d’aquest tema.

 Les violències masclistes, arrelen 
i ataquen les dones en la seva 
vida quotidiana i s’amaguen rere 
actituds quotidianes que semblen 
inofensives i que sovint tenim 
tendència a justificar perquè les 
tenim integrades com una creença, 
tradició, costum, cultura o broma.

 Però, per molt inofensives que 
puguin semblar, absolutament 
totes les violències masclistes tenen 
un impacte negatiu, a curt i llarg 

termini, en la salut i benestar de la 
pròpia dona i de la nostra societat en 
general.

 Totes i tots tenim l’obligació moral 
de crear una resposta preventiva 
davant d’aquestes violències i 
el primer pas a fer és sortir de la 
ignorància.

 Per aquest motiu hem creat 
aquest arbre, que neix com a una 
eina interactiva, senzilla i pràctica, 
destinada a tots els públics, amb 
l’objectiu que acabi sent un recurs 
que perduri en el temps. El fet que 
sigui un material interactiu ens 
permetrà actualitzar-lo amb facilitat, 
convertint-se en un recurs viu.

 “Tallem d’arrel les violències 
masclistes” no és un lema,  
és un compromís.
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2Psicològica
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8 Vicària
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11 Micromasclisme
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Àmbits on arrelen  les violències Masclistes

Tipus de violències

1Com? 2 Quan?

https://decideix.martorell.cat/wp-content/uploads/2022/11/Mapa_violencies_Ciutadania.pdf
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Maria Rahat 
 34 anys

Pilar Urballa 
64 anys

Va néixer al Pakistan i no recorda 
la seva infància amb massa joia. 
La seva mare va tenir set filles fins 
parir un fill mascle.

La Pilar és d’Alcoletge, un petit 
poble de pagesos a la vora de 
Lleida. Vivia amb sons pares i sons 
avis, o padrins, com diria ella.

Anna Mesalles
53 anys

Filla de Martorell, hi ha viscut 
sempre fins fa un any. De petita 
era la pallassa de la família i 
xerrava sempre i molt. 

Clàudia Cifuentes  
20 anys

De nena era forta, feliç, positiva 
i carismàtica. Només té bons 
adjectius per a l’etapa de la 
infantesa.
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Clàudia Cifuentes  
20 anys

De nena era forta, feliç, positiva 
i carismàtica. Només té bons 
adjectius per a l’etapa de la 
infantesa. Llegia moltíssim i, 
quan no ho feia, li encantava 
jugar a l’aire lliure amb les seves 
amistats. Sempre va fer moltes 
extraescolars i es nota que encara 
conserva aquest estat d’activació 
constant. Ha viscut sempre a 
Martorell, tot i que li encantaria 
marxar una bona temporada al 
Japó. Una de les seves passions 
és estudiar japonès, però no li pot 
dedicar tot el temps que voldria.

L’adolescència va ser una etapa 
més dura, a l’institut va patir un 
bullying ferotge. “Em vaig fer 
petitona, vaig deixar d’estimar-me 
i de ser qui era”, admet. No creu 
que l’assetjament escolar et faci 
millor persona. “Ara soc més forta, 
però a quin preu?”, es pregunta. 
Va canviar-se d’institut perquè no 
volia quedar-se en un ambient on 
la tractessin malament.  

Ara estudia Periodisme a la UAB, 
va escollir la carrera arran de la 
seva ànima lectora i curiosa, però 
també perquè no volia una feina 
monòtona.

Agraeix que els seus pares 
sempre han viatjat i l’han portada 
a veure món i això li ha permès 
conèixer altres cultures, cosa que 
l’apassiona. En el seu temps lliure, 
poc, perquè estudia i treballa, va 
a classes de ball en barra vertical. 
Un espai de dones fortes, diu, que 
l’ajuda a treure’s barreres i deixar 
de sentir-se sexualitzada.

Es defineix com una dona lluitadora 
i molt treballadora. Va deixar de ser 
una criatura fa molt de temps. “Mai 
m’he sentit del tot acompanyada”, 
reconeix, i per això explica que el 
seu referent és ella mateixa. Brinda 
per la salut de la seva família perquè 
no tothom la té.
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Anna Mesalles Campoy  
53 anys

Filla de Martorell, hi ha viscut 
sempre fins fa un any. De petita 
era la pallassa de la família i 
xerrava sempre i molt. El teatre 
sempre ha estat present a la seva 
vida, sons pares en feien des 
d’abans que ella naixés. Explica 
que anava als bolos de son pare i 
des de la primera fila s’avançava al 
què diria, cosa que el feia enfadar, 
és clar. Va anar a l’escola a Olesa 
de Montserrat i això va fer que mai 
establís vincles d’amistat com a tal 
al seu poble. Tenia diferents colles, 
però a ella ja li estava bé.

 Ha treballat en tota mena de 
feines: gestora, mecànica, 
monitora de lleure, emprenedora 
d’un bar musical... Des de fa uns 
anys coordina un menjador a 
Olesa i des dels 18 anys mai ha 
deixat de ser professora de teatre 
i, de fet, actualment és una de les 
persones que dirigeix l’Aula de 
Teatre de Martorell. L’Anna veu en 
el teatre l’oportunitat d’aprendre 

lliçons indispensables com saber 
gestionar emocions, resoldre 
conflictes i treballar en equip.

Es va casar amb 21 anys i es va 
separar al cap de 12. Reconeix 
orgullosa que “ho vam saber 
acabar a temps” i que ara són 
molt bons amics. Anys més tard 
va conèixer el que considera 
“l’home de la meva vida” i el pare 
dels seus dos fills. Es van separar 
fa un any i també creu que ho 
van fer a temps. “Sempre penses 
que podries salvar-ho i fer més”, 
però és millor no cremar-ho. Amb 
ell també conserva una molt 
bona relació. “Res no és definitiu”, 
reflexiona.

L’Anna és camaleònica, alegre, 
apassionada i té molt caràcter, 
però també és tossuda i admet ser 
extremadament sentimental. Els 
seus referents vitals, encara que per 
motius diferents, són sons pares. 
Brinda pels seus fills i per la vida.
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Maria Rahat  
34 anys

Va néixer al Pakistan i no recorda 
la seva infància amb massa joia. La 
seva mare va tenir set filles fins que 
va aconseguir parir un fill mascle. 
Encara té present la pressió i el 
dolor que tothom posava sobre la 
família perquè tinguessin un nen. 
De fet, la Maria té dues filles i, cada 
vegada que truca o parla amb els 
seus éssers estimats, la qüestionen 
per no engendrar un fill. “No tens 
una identitat”, reconeix.

Al Pakistan va estudiar llengua i 
literatura anglesa, encara que el 
seu somni era formar-se en disseny 
de moda. Tot i la gran llibertat que 
sempre li van donar els seus pares, 
no van deixar que s’endinsés en 
aquest món fins que estigués 
casada. Un cop passat el matrimoni, 
la Maria va començar a col·laborar 
amb diferents firmes, ha creat 
desfilades amb els seus dissenys i 
ara treballa com a freelance.

 

Explica que ella i el seu marit no 
creuen que calgui néixer i morir 
en un mateix lloc, és per això que 
han viscut a Dubai, Bahrain, Milà 
i Catalunya, a Martorell. Amb tot, 
la seva primera filla va arribar al 
món quan eren a Itàlia. Part del seu 
èxode és deu a la voluntat de donar 
a les seves filles un futur millor en 
una societat més igualitària. La 
Maria no vol que elles pateixin els 
dictàmens de la societat del seu 
país d’origen i és per això que no 
tenen pensat tornar al Pakistan.

Emigrar i establir-se en un altre 
indret i amb una altra llengua ho 
fa tot més difícil, però la Maria és 
una dona positiva i somiadora. 
Sa mare és la seva referent, “per 
haver donat la millor educació 
possible a les seves filles, tot i el 
que hi havia fora. Tot el que soc és 
gràcies a ella”, declara. Brinda per 
l’empoderament femení.
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Pilar Urballa Pujol 
64 anys

La Pilar és d’Alcoletge, un petit 
poble de pagesos a la vora de 
Lleida. Vivia amb sons pares i sons 
avis, o padrins, com diria ella. El 
padrí li va ensenyar a llegir amb les 
majúscules del diari i la padrina a fer 
ganxet. Destaca la sort d’haver-se 
criat amb ells i no amb cap màquina 
per entretenir-se. Llegia sempre i a 
qualsevol racó, quan no la trobaven 
sabien que estava amb un llibre 
entre les mans.

Ella volia treballar per guanyar-se 
la vida i la van haver de convèncer 
perquè no deixés de formar-se. Va 
acabar fent d’administrativa a la 
UAB i estudiant Filologia Catalana a 
la UB, a les delegacions que hi havia 
a Lleida. Sempre l’ha apassionat la 
literatura i convertir-la en una feina li 
va semblar bona idea. El primer any 
ja va aprovar les oposicions per ser 
professora d’institut de català.

Explica que no tenia cap intenció 
d’emparellar-se ni tenir fills, volia 

viatjar. Precisament, va traslladar-se 
d’Alcoletge a Lleida perquè al poble 
sentia que tothom la pressionava 
perquè formés una família. “Què hi 
fas sola a Lleida?”, és el que més li 
repetien. Els seus pares, per sort, 
mai la van qüestionar. Amb tot, en 
un viatge a l’Argentina va conèixer al 
Jordi, es van enamorar i van tenir un 
fill. Així va ser com va venir a parar a 
Martorell.

Ha sigut professora del Joan Oró 
durant més de 17 anys, dels quals 
4 va ser directora del centre. Els 
alumnes l’han estimat moltíssim i 
ella sempre ha adorat el contacte 
amb el jovent. Ara que està 
jubilada és un cul inquiet i molt 
vital. Els seus referents són el 
seu padrí i la seva mare, tots dos 
l’han encoratjat i li han fet sempre 
costat. Brinda perquè l’ésser humà 
sigui capaç d’aprendre més de la 
història i evolucionar.
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Dimarts, 
22 de novembre
18 h. El Círcol

Dijous, 
24 de novembre
18.30 h. Biblioteca

Diumenge,  
27 de novembre
12.30h. Sant Feliu  
de Llobregat

Dijous,  
1 de desembre
18 h. El Círcol

Dijous, 
24 de novembre
18 h. El Círcol

Divendres 
25 de novembre
12h, davant l’Ajuntament 
de Martorell

Divendres 
25 de novembre
19.30 h,  Espai Jove

Dissabte,  
26 de novembre
De 10 a 13h.  (IEM)

Dimecres,   
30 de novembre
19.30 h. Espai Jove 

9a Marxa El Baix Llobregat 
contra la violència 
masclista.

On son les dones? Salut, 
diversitat i violència en 
la trajectòria vital de 
les dones. Amb Serena 
Brigidi.

Xerrada-col·loqui 
Violències sexuals, 
part important de les 
violències masclistes, a 
càrrec de Carmen Cordón.

02 Activitats
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Picasso a debat. Rellegir 
o cancel·lar. Amb de Mho 
Dueñas, artista plàstica.

Presentació del llibre 
Llaços de sang, amb 
Ramon Gasch, coautor de 
la novel·la.

Violències Masclistes: 
Obrim els Ulls.  
Videofòrum.

Lectura del   
Manifest Institucional.   

Tallem d’arrel les 
violències masclistes 
Amb l’actuació de Nina 
Cintes i Rosa Grau 

4t curs de defensa 
femenina. Tu pots!  
de l’A.E. Nihon Tai Jitsu  
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Servei de canguratge

La major part de les activitats del programa del 25N de 
2022 ofereixen la possibilitat de sol·licitar un servei de 
canguratge gratuït. 

Amb aquest servei volem ajudar les famílies en la seva 
conciliació, perquè tothom pugui participar de les 
activitats encara que tingui infants al seu càrrec.

El canguratge és per a infants de 2 a 12 anys. Si tens 
infants més petits (entre 12 i 24 mesos), contacta amb 
nosaltres i valorarem si li podem oferir el servei, ja que 
depèn de les educadores que tinguem disponibles.

Només podràs sol·licitar el canguratge fins 48h abans de 
l’activitat. Si necessites canguratge i ja no et deixa sol·licitar-
lo perquè falten menys de 48h per a l’activitat, contacta amb 
nosaltres i valorarem si et podem oferir el servei.

Per sol·licitar el servei fes els passos següents: 

1. Ves a la web d’entrades.martorell.cat 

2. Clica el requadre verd on diu “Reservar” per demanar 
les teves entrades (només has de demanar entrada 
per a les persones que assistireu a l’activitat, no per al/s 
infant/s que voleu deixar al canguratge).

3. Un cop dins de la part de reserves veuràs un requadre 
d’avís on explica el servei de canguratge. Clica en 
aquest quadre per reservar el canguratge.

4. Omple les dades de l’infant o infants que deixaràs al 
canguratge. Has de posar els noms de tots els infants 
per als quals et calgui el servei. També has de dir l’edat 
dels infants.

Per a qualsevol dubte o incidència pots contactar amb el departament d’Igualtat:

Tel. 93 775 00 50 ext. 6210 | Correus electrònics: mrinaldi@martorell.cat o scompanyo@martorell.cat

Whatsapp 649 970 905

Amb el suport de: 



Picasso a debat. Rellegir o cancel·lar 
Amb Mho Dueñas, artista plàstica

Farem un recorregut per la vida 
personal de Picasso i de les dones 
que la van compartir. Coneixerem 
així la seva visió de la dona, un 
aspecte que forma part de la seva 
obra. Escoltarem i/o veurem quina 
és l’opinió d’algunes expertes en 
la matèria, historiadores de l’art, 
gestores culturals, etc. i obrirem 
el debat al públic assistent. Un 
espai on mitjançant post-its les 
assistents podran mostrar la seva 
nova posició davant l’obra de 
l’artista.

Activitat amb 
Servei de canguratge

Gratuït
Reserva d’entrades a

entrades.martorell.cat

     Dimarts, 22 de novembre 
    18 h 

      El Círcol
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Projectarem el curtmetratge  
Fins Aquí, realitzat per l’Associació 
de Salut Mental del Baix Llobregat 
Nord amb la col·laboració de 
Cinemocional i Persovuses. 
Un curt creat amb un doble 
propòsit: d’una banda, visibilitzar 
l’estigmatització que pateixen les 
persones amb malalties mentals 
i, de l’altra, prevenir les violències 
masclistes.  

I tot seguit, obrirem un debat 
amb la participació del director 
del curt, l’Adrián Arrébola, la seva 
protagonista, l’Alícia Zamora, i la 
psicòloga Gemma Galán.

Violències Masclistes: Obrim els Ulls
Videofòrum
     Dijous, 24 de novembre  

    18 h 
      El Círcol

Activitat amb 
Servei de canguratge

Gratuït
Reserva d’entrades a

entrades.martorell.cat
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Amb motiu del 25N, presentem 
una novel·la que parla del paper 
de les dones en la defensa i la 
recuperació de la ciutat de Girona 
i com es van organitzar de manera 
heroica en una companyia militar 
anomenada les Bàrbares, que 
es reconeixien, perquè portaven 
lligat al braç esquerre un llaç 
vermell.

Presenta l’autor: Joan Batllevell

Presentació del llibre Llaços de sang, 
Amb Ramon Gasch, coautor de la novel·la
     Dijous, 24 de novembre  

    18:30 h 
     Biblioteca

Org.: 
Biblioteca de Martorell

Gratuït
Reserva d’entrades a
entrades.martorell.cat

Dia Internacional 
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Lectura del manifest institucional 
unitari del 25N de 2022 signat per 
les administracions catalanes, 
lectura de poemes i carta de 
record a la veïna de Martorell 
assassinada el febrer passat.

Lectura del  Manifest 

     Divendres, 25 de novembre  
    12 h 

     Davant l’Ajuntament de Martorell
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Un acte per unir-nos en la lluita 
contra les violències masclistes. 
Unes violències que volem tallar 
d’arrel amb la implicació de tota la 
comunitat: homes i dones, petits 
i grans, d’aquí i d’allà. Perquè els 
silencis poden ser còmplices i 
actuar és cosa de cadascun i 
cadascuna de nosaltres.

Amb l’actuació de la cantautora 
martorellenca Nina Cintas i la 
lectura de poemes de Rosa Grau.

I tot seguit, cap a les 21h,

Farem una concertació a la plaça 
de les Cultures per tallar d’arrel les 
violències masclistes.

Tallem d’arrel les violències masclistes
Concert i concentració
     Divendres, 25 de novembre  

    19.30 h 
     Espai Jove (Centre Cultural)

Activitat amb 
Servei de canguratge fins 

a les 21.30h

Gratuït
Reserva d’entrades a

entrades.martorell.cat
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Curs defensa organitzat per 
l’Associació Esportiva Nihon 
Tai Jitsu amb motiu del 25 de 
novembre. L’entitat ja arriba a 
la quarta edició del seu curs 
d’autodefensa femenina a través 
d’aquesta disciplina.

La confiança i seguretat en 
nosaltres mateixos ens fa ser més 
decisius i eficaços en la resolució 
de conflictes.

Treballarem l’afirmació personal, 
els valors clars i la confiança 
interior. També la responsabilitat, 
l’autocontrol i l’autodisciplina. No 
busquem resultats immediats.  
TU POTS!!

4t curs de defensa femenina. Tu pots!

     Dissabte, 26 de novembre  
   De 10 a 13h

     Instal·lacions Esportives Municipals (IEM)

Gratuït
Cal fer reserva  

Whatsapp:
685 55 56 77 

 Correu electrònic:  
marnitai@hotmail.es

Org.: 
A.E. Nihon Tai Jitsu 
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L’acte central la marxa organitzada 
pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat tindrà lloc a les 12.30h al 
Parc de Torreblanca de Sant Feliu 
de Llobregat.

9a Marxa El Baix Llobregat  
contra la violència masclista
     Diumenge, 27 de novembre  

    12.30h
     Parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat

Org.:
Consell Comarcal  
del Baix Llobregat
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Activitat organitzada pel Punt 
Òmnia de Martorell i oberta a tot 
el públic per tal de parlar sobre 
les violències sexuals, una de les 
moltes violències masclistes que 
s’exerceixen contra dones de 
totes les edats en diferents espais. 

Xerrada-col·loqui Violències sexuals,  
part important de les violències masclistes,  
a càrrec de Carmen Cordón,  
responsable del SIAD

     Dimecres,  30 de novembre  
    19.30 h

     Espai Jove (Centre Cultural)
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Proposem una xerrada dinàmica de 
la dra. Serena Brigidi,oberta a totes 
les dones de Martorell, ciutadanes  
i professionals de la salut.

Serena Brigidi és una 
investigadora, doctora en 
Antropologia de la Medicina, 
i  professora en l’àmbit de les 
ciències de la salut i socials en 
diverses universitats catalanes 
(UAB, URV, URL). En aquesta 
xerrada, l’objectiu principal és 
reflexionar sobre les violències 
en l’àmbit de la nostra salut, 
incloent-hi una mirada de 
diversitat i preguntar-nos 
què impedeix a les dones ser 

On son les dones? Salut, diversitat i violència 
en la trajectòria vital de les dones. 
Amb Serena Brigidi

     Dijous 1 de desembre  
    18h

     El Círcol

Dia Internacional 
Contra les Violències 
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protagonistes de la seva salut. I 
com, a través de la informació, 
podem revertir aquesta situació 
que ens intenta invisibilitzar, tot 
desemmascarant els instruments 
de control i de possessió actuals.

Activitat amb 
Servei de canguratge

Gratuït
Reserva d’entrades a

entrades.martorell.cat



Activitats per a professionals 
de l’Ajuntament dinamitzada 
per Serena Brigidi, on volem 
reflexionar sobre les violències 
masclistes i el perill de la seva 
normalització en tots els àmbits, 
també en l’institucional. Ho  farem 
a través del treball en petits 
grups, el debat i les  aportacions 
més teòriques per part de la 
dinamitzadora, investigadora 
i professora en l’àmbit de les 
ciències de la salut i socials en 
diverses universitats catalanes.

Normalització i naturalització de la 
violència: què proposem per eradicar-la? 
Taller amb Serena Brigidi.

     Divendres, 25 de novembre  
    De 9.30  a 11.30 h 

     El Círcol

Dia Internacional 
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Masclistes25N

25N Activitats adreçades a professionals  
o a alumnat de centres educatius



Acció formativa a dreçada 
a professionals a càrrec de 
professionals del SIE (Servei 
d’Intervenció Especialitzada) amb 
seu a Sant Feliu de Llobregat. Els 
SIE són serveis comarcals que 
ofereixen informació, atenció 
i recuperació a les dones que 
han estat o estan en processos 
de violència masclista, així com 
als seus fills i filles a càrrec i que 
busquen potenciar els programes 
específics i integrals de prevenció, 
assistència i reparació en casos de 
violències masclistes.

Detecció i intervenció de  violències  
masclistes en dones grans.   
Característiques i estratègies d’intervenció.

     Divendres, 2 de desembre 
    De 12 a 14h 

     Sala d’actes de la Casa de Cultura  
        (Seu dels Serveis Socials)
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El CFA treballa durant tot el 
curs l’empoderament femení de 
manera intrínseca amb els seus 
alumnes. I per commemorar el 
25N volen reflexionar sobre les 
violències masclistes a través de 
la creació conjunta d’un mural.

Activitats al Centre de Formació  
d’Adults (CFA)

Les parts no visibles 
de la violència masclista 
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Contra les Violències 
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a l’alumnat de centres educatius



Com t’estimo? és una obra de 
teatre fòrum  per treballar amb els 
joves la informació, la prevenció 
i la sensibilització sobre les 
violències masclistes.

L’obra s’endina en les passions 
humanes per  investigar quan i 
perquè arriba el moment en què 
l’amor es pot convertir en odi; i la 
relació, enlloc, de fer-nos sentir bé 
es transforma en tòxica i dolenta,   
com un laberint sense sortida.

A través del teatre es parlarà 
de diferents tipus de violència 
masclista: la violència psicològica, 

Activitats als instituts  
de Martorell
Com t’estimo? Teatre social per a la prevenció 
de les violències masclistes.

Dia Internacional 
Contra les Violències 
Masclistes25N

     Dilluns 21 i Dimarts 22 de novembre  
     Auditori Joan Cererols. Espai Jove .Nord

la violència física, la violència 
sexual, la violència domèstica, la 
violència econòmica o el cyber 
assetjament.

L’activitat forma part del 
Programa d’Enfortiment de la 
Personalitat del Departament de 
Joventut.

Participen en l’activitat alumnes 
de 3r o 4t d’ESO dels instituts 
Joan Oró, Maria Canela i Pompeu 
Fabra; alumnes de la UEC 
Balmes; i alumnes dels PTT de 
Vendes i Electromecànica.

25N Activitats adreçades  
a l’alumnat de centres educatius
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Edita
Ajuntament de Martorell

Coordina
Departament d’Igualtat de Gènere

Regidoria de Participació, Igualtat, Infància, 
Adolescència i Cooperació

Textos
Mar Sifre Rigol

Fotografia
Grisphoto · https://gris.photo/

Disseny i maquetació
Laura Soriano · www.lsoriano.es

Àrea d’Igualtat 
i Sostenibilitat Social

03 Crèdits



Dia Internacional 
Contra les 
Violències 
Masclistes
Tallem d'arrel  
les violències masclistes
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