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25 N Dia Internacional per a l’Eliminació  

de la Violència envers les Dones 

 
Des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Aldea i en motiu del dia 

internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones , us adjuntem 

els actes que hem organitzat: 

 

Dijous 25 de novembre 

13:00 h - Lectura del Manifest del Dia internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones, i minut de silenci per les víctimes davant 

l’Ajuntament. 

 

Divendres 26 de novembre 

19.00 h - Xarrada al Casal de Joves de l’Aldea (av. Francesc Robert Graupera) a 

càrrec del SIAD Baix Ebre ( Servei d’informació i atenció a les dones.  

“Identificant les violències Masclistes”. 

Col·labora Associació de Dones de l’Aldea 

 

Dissabte 27 de novembre 

18:00 h - Inauguració de l’exposició fotogràfica de Pili Rius “Els colors de la 

Terra” , a la Biblioteca Municipal de l’Aldea (av. Francesc Robert Graupera). 

 

 

La regidoria d’Igualtat repartirà per tots els Bars i Restaurants de la població 

bosses de sucre amb frases contra la violència de gènere. 
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Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2021/NP1278.pdf 

 

Díptic 

https://bit.ly/3DBtqMx 

 

Cartelleria  

https://bit.ly/3HCFrE0 

https://bit.ly/3oIVPKu 

https://bit.ly/3HFk2Kn 
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