
 
 
 
 

ACTIVITATS 25 NOVEMBRE TERRES DE L’EBRE 

  

Terra Alta. “Trenquem les cordes de la violència”. Els 
12 municipis de la Terra Alta faran concerts de corda. Tots 
els dissabtes del mes de novembre, 3 grups formats per 
músics i musiques de la comarca, seran els encarregats 
d'oferir aquests concerts.  C.C. Terra Alta i municipis 

Montsià. Femme in arts. SIE, C.C. 
Montsià,Ajuntament d’Amposta, Centre d’art Lo Pati. Del 
24 al 27 de novembre  

 Alcanar. Punt lila, marxa exploratòria. Exposició 
 Sant Carles de la Ràpita. (R)evolucionem el 

gènere ( concurs tik tok ) actuació lorquianas, 
pel-lícula, tallers. 

 Ulldecona.Xerrades,pel·lícula,caminada 
performance, , i manifestació. 

 Mas de Barberans. Taula rodona 
 Santa Bàrbara. Contacontes educatius 

Ribera d’Ebre. Exposició escola d’art feminicidis, 
xerrada alumnes ESO, formació violències sexuals. C.C. 
Ribera d’Ebre( joventut i SIAD) 

 Vinebre. Mural escolars.   
 Flix. Activitats diverses.   
 Ascó. Activistats diverses.  
 Garcia. 
 Mora d’Ebre.  Xerrada on line, protocol 

violències sexuals en espai d’oci nocturn. 
 Miravet 
 Ginestar 
 Tivissa 

 Baix Ebre. Acte institucional. Actuació Lorquianas, 
xerrada i manifest. Generalitat de Catalunya(IFE)  

 Tortosa 

 L’Aldea Exposició fotogàfica. Sobrets de sucre 

 Deltebre. Diverses activitats 

 Roquetes. Performance lliures i sense por 

 El Perelló 

 Afara de carles. Activitats divwerses 

 Tivenys  

 Xerta 

 Benifallet 

          

    

 

           

           

 

          

 

 



 
 
 
 

ACTIVITATS POBLACIONS TERRES DE L’EBRE 

TERRA ALTA 

Anualment el 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència 

masclista, des del SIAD s’organitzen un seguit d’actes. Aquest any, es veu necessari organitzar 

un concert de “corda” a tots els pobles de la comarca, grups formats per  per músic i musiques 

de la comarca. Aquests concerts es realitzaran els dissabtes del mes de novembre. 

Volen fer un vídeo amb una introducció de la Presidenta Neus Sanromà i la Consellera Aida 

Castro amb un vídeo de sensibilització de violències. 

Tots els pobles de la comarca ens han enviat aquesta activitat organitzada pel Consell 

Comarcal de la Terra Alta, SIAD Terra Alta i les associacions de dones de la comarca. 

La Pobla de Massaluca, La Fatarella, Villalba, Batea, Corbera d’Ebre, Caseres, Bot, Pinell de 

brai, Bot Prat de compte, Horta de Sant Joan, Arnes, Gandesa. 

 

MONTSIÀ 

Amposta. Femmes in arts, Punts Lila als centres educatiu de secundària del municipi 

La Ràpita. Concurs de tik-tok,  tallers formatius (R)evolucionem, Exposició Vides lliures de 

violències sexuals, tallers identificatius  de les violències masclistes. Actuació de lorquianas. 

Ulldecona.  Xerrades formatives centres educatius, Caminada performance i Manifestació 

organitzat per l’Ajuntament i el Grup de dones d’Ulldecona 

Mas de Barberans. Taula rodona professionals  

Alcanar i Les Cases. Punt lila i Multicolor. Inauguració de l’exposició “Trenca el silenci  a través 

de l’art”. Espectacle Femin(ismes), Taller (R)evolucionem el Gènere. Marxa exploratòria 

Alcanar i les Cases Alcanar. 

Santa Bàrbara. Contacontes educatius. 

RIBERA D’EBRE 

Mora d’Ebre. El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el SIAD ha organitzat un seguit d’actes 

xerrada online “Implicació dels homes en la lluita contra les violències masclistes”, protocol en 

violències sexuals en espais d’oci nocturn, exposició Escola d’art de Mora la Nova sobre els 

feminicidis, tallers de sensibilització per als alumnes de 4art d’ESO 

Vinebre. Realització d’un mural pels alumnes de l’escola. 

Tivissa. 

Ascó Activitats diverses a concretar 

Flix Taller "Tot això i més és violència masclista", Obra de teatre "És de conya" de la 

Cooperativa Nus, : "Quiz Feminista, projecció pel-lícules. Organitzen Ajuntament de Flix, 

associació de dones  i associació de joves Sembra joves. 

Garcia 



 
 
 
 

Benifallet.  

Miravet. Lectura manifest. 

 

BAIX EBRE 

Tortosa. Acte institucional 

L’Aldea. Lectura manifest, exposició fotogàfica, xerrada SIAD, repartiment sobrets de sucre 

amb frases pels bars del municipi. Ajuntament de l’Aldea 

Deltebre. ADAS,. Associació de dones de la La Cava i Consell de dones de Deltebre. Diverses 

activitats 

Roquetes. Performance Lliures i sense por, Xerrada Igualtat de gènere, Identificant les 

violències, tallers d’igualtat del SIAD Baix Ebre. 

El Perelló. Representació teatral  en col-laboració de l’associació de dones. 

Xerta. Lectura manifest 

Alfara de Carles. Lectura manifest i repartiment de material 

Tivenys. Lectura manifest associació de joves i associació de dones, I·luminació del campanar 

 

 

L’Associació Catalana de Dones de la mar hem decidit fer un vídeo en el que intervindran 

tres de les nostres associades fent lectura del manifest que ens vàreu fer arribar ara fa uns 

dies. 

 

 

 

 


