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L’Ajuntament de Tàrrega treballa des de l’any 2014 de forma continuada per prevenir i 

sensibilitzar tota la població sobre les conseqüències de les violències envers les dones pel 

fet de ser dones. 

A data 4 de novembre de 2019 ja són 1.026 les dones assassinades des de l’any 2003 (any 

en què comencen a recollir-se oficialment aquestes dades) per la seva parella o exparella. 

La lluita contra aquest tipus de violència no pot tenir descans cap dia de l’any. 34 menors 

també han estat assassinats des de l’any 2013 (any en què comencen a recollir-se 

oficialment aquestes dades) amb l’objectiu de fer mal a la seva mare. Davant aquestes 

dades esgarrifoses cal seguir treballant per tal d’erradicar aquesta xacra social. Les 

activitats que us proposem volen ajudar a aconseguir aquest objectiu. 

Aquesta programació no hagués estat possible sense el suport de les diferents entitats i 

institucions que hi col·laboren, per tant, gràcies a totes. 

 

Més informació: www.tarrega.cat 

 

Digues prou, estàs sola
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DATES HORARI LLOC EXPOSICIÓ 

Tot 

novembre  
De dilluns a divendres de 8h a 20h 

CAP Tàrrega - C. Salvador Espriu, 

s/n 
Feminicidis. 

DATES HORARI LLOC EXPOSICIÓ 

09/11/2019 21h 

Teatre 

Ateneu 

Pl. del 

Carme, 14 

Shirley Valentine 

Shirley Valentine és un formidable monòleg còmic sobre l’apoderament 

d’una dona vençuda per les circumstàncies: menyspreada pel seu entorn 

familiar i mancada d’autoestima, que comença la seva particular revolució 

amb humor i tendresa. Aquest personatge ens parla de la possibilitat de canvi, 

de l’opció d’escollir la llibertat, del coratge de viure. En aquesta revisió, Mercè 

Arànega aconsegueix crear una protagonista sense artificis, natural, molt de 

veritat, que hipnotitza amb simpatia i projecta alliberament. 

Obra programada dins la 25a Temporada de Teatre 2019-2020 (Regidoria de Cultura) 
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DATES HORARI LLOC EXPOSICIÓ 

12/11/2019 
De 8h 

a 17h 

Infraestructures 

de la 

Generalitat de 

Catalunya 

Av. Ondara, 3 

 

Dirigit a l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. Si esteu interessats o 

interessades en assistir-hi, podeu consultar en el següent correu si hi ha 

places disponibles.   

Més informació: politiquesigualtat@tarrega.cat  

Amb el suport de: 

  

 

 

mailto:politiquesigualtat@tarrega.cat
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DATES HORARI LLOC EXPOSICIÓ 

15/11/2019 20h 

Sala 

Societat 

Ateneu 

Pl. del 

Carme, 14 

Conferència Un passeig per la vida a càrrec de Montse Barderi, 

comissària any Teresa Pàmies. 

Escriptora, periodista i filòsofa, especialista en estudis de gènere. Autora de vuit 

llibres tant de literatura com de filosofia pràctica. Ha estat traduïda a l’italià, al 

romanès i al portuguès. Patrona fundadora de la Fundació Maria-Mercè Marçal. 

Nomenada Comissària de l’Any Teresa Pàmies per a la Institució de les Lletres 

Catalanes al 2019 en motiu del centenari del seu naixement.  

Organitza: FÒRUM FEMENÍ D’OPINIÓ 

22/11/2019 19:30h 

Sala 

Societat 

Ateneu  

Pl. del 

Carme, 14 

Conferència Gènere i noves masculinitats a càrrec de Ritxar 

Bacete. 

Pare -amb tot el que això comporta-, home en transició i aprenentatge 

continu, i apassionat per la bellesa que hi ha en les persones i en les coses. 

A més, és antropòleg per vocació i treballador social per convicció. També 

és especialista en gènere, masculinitats, feminisme, polítiques d’igualtat, 

paternitat positiva i economia del desenvolupament.  
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DATES HORARI LLOC EXPOSICIÓ 

23/11/2019 

De 

9:30h a 

14:30h 

Sala polivalent 

Centre d’Entitats 

C. Segle XX, 1 

Taller Gènere i masculinitats: eines, reflexions i estratègies 

per educar en igualtat a càrrec de Ritxar Bacete. 

Cal inscripció prèvia: politiquesigualtat@tarrega.cat   

DATES HORARI LLOC ACTE 

24/11/2019 11h Pl. Major 

Lectura-homenatge a les 1.026 dones assassinades per violència de 

gènere des de l’any 2003. 

Muntatge de la instal·lació temporal Cadires buides.  

Omplirem la plaça Major amb 1.060 cadires en homenatge a les dones 

assassinades per violència de gènere des de l’any 2003 i als fills i filles també 

assassinats. Qualsevol persona és convidada a participar-hi. 

DATES HORARI LLOC ACTE 

25/11/2018 12h Pl. Major 

Lectura del Manifest institucional a càrrec dels i de les representants 

dels partits polítics i de les associacions de dones del municipi i pobles 

agregats. 

mailto:politiquesigualtat@tarrega.cat
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DATES HORARI LLOC ACTE 

Del 25 al 

29/11/2019  
De 8h a 20 h 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

Ajuntament de Tàrrega 

Pl. Major, 1  

Punt informatiu sobre violències 

masclistes 

25/11/2018 De 9h a 13 h 
CAP Tàrrega  

C. Salvador Espriu, s/n 

Taula informativa sobre violències 

masclistes 
 

DATES HORARI LLOC ACTE 

27/11/2019  19h 
Biblioteca Comarcal  

Plaça Sant Antoni, 3 

Presentació del llibre Dolça fera que en l’Il·lícit trobes plaer 

a càrrec de l’autora, Maria Ferotge. 

Llibre de contes feministes i antiautoritaris. 

Podeu consultar les xarxes socials de La soll per informar-vos sobre altres activitats. 
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