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Pamela Palenciano explicarà a Castellar la serva experiència dijous 24 de novembre.

El monòleg teatralitzat "No solo duelen los golpes", de Pamela
Palenciano, serà l’acte central de la programació del 25N

Dimecres 16 de novembre de 2022
Programes| Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
2022

El programa del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones inclou sis activitats que tindran lloc del 19 al 26 de novembre

L’actriu, comunicadora i activista femenina Pamela Palenciano protagonitzarà el
proper dijous 24 de novembre l’acte central del Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones que a Castellar del Vallès promou la Regidoria de
Feminisme amb la implicació activa de diverses entitats de la vila i serveis
municipals.

Al monòleg teatralitzat No solo duelen los golpes, que començarà a les 19 hores a
l’Auditori Municipal, Palenciano narra la seva vivència personal a la primera relació
de parella que va tenir, una relació que es va tornar violenta amb el pas dels sis anys
que va durar. Aquest monòleg, amb pinzellades d’autoficció, ironia i sarcasme,
connecta els espectadors amb la història universal de les violències masclistes i la
construcció d’estereotips que generen la desigualtat que permet exercir la violència
sobre una altra persona, en tots els seus àmbits, i serveix per generar pensament
crític.

En el marc del mateix acte, que inclourà servei de cangur per a infants de 2 a 10
anys, es farà la lectura del manifest institucional del 25N. Les entrades per assistir-
hi, que són gratuïtes, es poden reservar a www.auditoricastellar.cat.

Activitat de sensibilització: “Per què el 25N?”

També destaca l’activitat de sensibilització “Per què el 25N?”, per informar i donar
a conèixer el Dia Internacional contra la violència envers les dones. Així, el
divendres 25 de novembre s’instal·laran uns estands informatius al carrer de Sala
Boadella, davant de la Biblioteca en què, d’una banda, es repartiran bosses amb el
lema de la campanya “Només sí és sí” i uns fulletons amb informació relacionada
amb el tema, i també es podran personalitzar xapes contra la violència masclista de
la mà de La Fàbrica.

A banda d’aquestes propostes, la programació del 25N també inclou la iniciativa de
l’Escola Municipal de Persones Adultes les Teixidores “Construïm l’exposició
Només sí és sí”, que consisteix en la creació d’una mostra al local del centre
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formada per fotografies de tothom que s’hi vulgui sumar i d’un espai on escriure
pensaments. L’objectiu és visibilitzar les víctimes de la violència masclista. Les
persones que hi vulguin col·laborar hauran d’apropar-se a l’escola del 21 al 25 de
novembre, de 9.30 a 12.40 hores i de 17.30 a 21.30 hores.

A més, el divendres 25 de novembre, a les 21 hores i de la mà del Club Cinema
Castellar Vallès, es projectarà a L’Auditori, de manera gratuïta, el film Slalom,
mentre que dissabte 26 de novembre l’Associació Tothicap ha programat un taller
defensa personal a càrrec de David Dalmau, de 10 a 13 hores a la Sala Blava de
l’Espai Tolrà. Aquest taller, que també és gratuït, requereix inscripció prèvia a l’a/e
tothicapcastellar@gmail.com o al telèfon 649545803 (tardes).

Finalment, cal assenyalar que la Biblioteca Municipal Antoni Tort oferirà un recull
bibliogràfic sobre violència masclista entre els dies 19 i 26 de novembre.

Podeu consultar tots els detalls sobre la programació del Dia Internacional contra la
violència envers les dones a www.castellarvalles.cat/25N.
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