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Dia 28 de novembre a les 10.00 h
MONÒLEG

“Això no és amor”
A càrrec de Marina Marroquí  

A través de l’humor es fa un recorre-
gut per la societat que ens educa 
(televisió, música, cinema...) per 
treballar el pensament crític dels 
més joves i la interiorització tòxica de 
l’amor romàntic. 
Adreçat a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO i
1r de Batxillerat de l’Institut Joan Solà

Sala Social
Municipi: Torrefarrera

Dia 26 de novembre a les 19 h
ESPECTACLE TEATRAL 

“Ludere”
A càrrec de la Companyia INhabitants

“Ludere" proposa un joc entre els 
boscos. Una segona lectura del 
conte de la Caputxeta Vermella. Una 
barreja de ficció i realitat. Un reclam 
per a un futur segur, lliure de llops.
Sala del ball 
Municipi: Puigverd de Lleida

Dia 25 de novembre a les 18.00 h
XERRADA

“Com construïm el 
gènere? Què és i per què 
serveix?”
A càrrec d’Anna Lloret, psicòloga del 
SIAD Segrià
Com els estereotips de gènere 
afecten la salut emocional i física de 
les persones i quines eines podem 
utilitzar per prevenir-ho.
Sala Cooperativa
Municipi: Vilanova de Segrià

Del 25 al 30 de novembre
EXPOSICIÓ

“Històriques. Dones que 
han fet història”
Mitjançant 12 tòtems il·lustrats es vol 
donar visibilitat i reconeixement a 12 
dones que han destacat en diferents 
camps, com la pintura, la música, la 
física, la tecnologia, l’aviació o les 
expedicions espacials, entre altres.

VISITA DINAMITZADA
Dia 25 de novembre a les 18.00 h
Sala d’exposicions petita de l’Ajuntament
Municipi: Alpicat

Dia 23 de novembre a les 11.30 h
PRESENTACIÓ DEL CONTE  

“La nova casa de la Sara”
A càrrec d´Adriana Ruiz i Priscila 
Belohuby, de Refem

La història de la Sara pretén ser una 
eina per a l’expressió emocional i el 
diàleg obert i lliure sobre els proble-
mes i situacions que els infants poden 
viure en situacions de sortida urgent 
de la llar familiar com en el cas de les 
violències masclistes.
Sala de plens del Consell Comarcal del Segrià
Municipi: Lleida

Dia 24 de novembre a les 18.00 h
ESCAPE ROOM  

"Present i futur de les 
reivindicacions 
feministes”
A càrrec de Genera Feminismes i 
Transformació

Té com a objectiu crear consciència 
sobre la importància que té cada 
persona a l'hora d'aconseguir una 
societat més justa, igualitària i lliure de 
violències.
Biblioteca
Municipi: Torres de Segre

Del 14 al 28 de novembre
EXPOSICIÓ

“Dones Rurals,
Dones de Lleida”
Recull de biografies que vol visibilit-
zar i reivindicar dones del món rural 
de Lleida que han estat referents per 
a altres dones i per a les seves comu-
nitats i municipis.
Vestíbul del Consell Comarcal del Segrià
Municipi: Lleida

Del 21 al 28 de novembre
EXPOSICIÓ

“Lliures i sense por”
Mostra que convida a reflexionar sobre 
què són les violències sexuals, com es 
poden identificar, quines són les causes 
i què es pot fer davant les situacions de 
violència.
Vestíbul de l’Ajuntament
Municipi: Torres de Segre
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A les 12.00 h
ACTE INSTITUCIONAL CONJUNT PER 

COMMEMORAR EL 25N, 

Dia Internacional 
per a l’Eliminació

de la Violència 
envers les Dones

Lectura de la declaració 
institucional,

a càrrec de les joves Mar Fillat, 
Anna Maria Gallardo i

Iman El Haddaji

Plaça Paeria
Municipi: Lleida

A les 10.30 h
ACTE PARTICIPATIU DEL CONSELL 

COMARCAL DEL SEGRIÀ

Desplegament de la
lona lila i acte participatiu 
del personal del Consell
Sala de plens del Consell Comarcal del Segrià 

Municipi: Lleida

Actes


