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Vides lliures de violències

Trenca el silenci a través de l’art
Equipaments Cívics de Terres de l’Ebre, Camp de
Tarragona i Penedès
És un projecte comunitari per abordar la violència de gènere en
totes les seves formes, a través de la força del l’art i d’un procés
lliure, creatiu, de recerca, de conscienciació i d’apoderament
col·lectiu.
En motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la violència
de gènere, els equipaments cívics de les Terres l’Ebre, Camp de
Tarragona, i el Penedès, de la Xarxa d’equipaments cívics de la
Generalitat de Catalunya, han impulsat aquesta iniciativa de caràcter
transversal amb la col·laboració i coordinació de tots els agents
implicats. L’acció consisteix en què persones usuàries dels respectius
equipaments creïn una obra única i original que formarà part d’una
exposició col·lectiva.

Una acció sota el segell ‘Aquí no hi caben les violències masclistes’ dels
equipaments:
Casal Cívic Alcanar | Casa del Mar Sant Carles de la Ràpita | Casa del Mar l’Ametlla
de Mar | Casal Cívic Tortosa | Casa del Mar Tarragona | Casal Cívic Tarragona Campclar | Casal Cívic Reus - La Rambla | Casal Cívic Reus - Sant Josep Obrer | Casa
del Mar Cambrils| Casal Cívic El Vendrell | Casal Cívic Vilafranca del Penedès | Casa
del Mar Vilanova i la Geltrú
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ACTIVITATS ALS
EQUIPAMENTS
Casal Cívic Alcanar
Acció fotogràfica “Fotografies que
trenquen silencis”
Parla, expressa’t a través de l’art
Acció oberta a que tothom pugui
presentar treballs fotogràfics
fent-los arribar al Casal o a l’Aula
de fotografia d’Alcanar
del 18 al 29 d’octubre
Ajuntament d’Alcanar - Regidoria
de Polítiques d’Igualtat - Aula de
fotografia d’Alcanar amb la
col·laboració del Casal Cívic
Dona, lidera la teva vida
-Cicle en femeníCoaching grupal per liderar els
nostres projectes i idees.
Instruments per desactivar la veu
impostora. Adreçat a dones.
del 18 de novembre al 2 de
desembre
dijous, de 19 a 21 h
Casal Cívic

Noves masculinitats
Adreçat a joves de 12 a 18 anys
dates pendents de concreció
a càrrec del Programa de
prevenció i abordatge de la
violència de gènere
Casal cívic
Posa’t la xapa del NO a les
violències
Acció comunitària. Adreçada a
tothom. La confecció és càrrec
dels joves del Casal
del 9 al 18 de novembre
dimarts i dijous, de 17 a 18 h
Casal Cívic
Espectacle Femin(ismes)
Adreçat a tothom
26 de novembre
divendres, de 20 a 21 h
a càrrec de la Companyia Sinergia
Regidoria de Polítiques d’Igualtat
de l’Ajuntament d’Alcanar amb la
col·laboració del Casal Cívic
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Casa del Mar Sant Carles de la
Ràpita
Pintura i creació artística
Acció Trenca el Silenci a traves de
l’Art. Adreçat a dones.
del 4 al 29 d’octubre
dilluns, de 17 a 19 h
Casa del Mar amb la col·laboració
amb el Club de Pensionistes de la
Casa i l’Aula de fotografia
d’Alcanar
Dones i violència de gènere
Adreçat a dones
17 de novembre
divendres, de 17 a 18.30 h
a càrrec del Programa de
prevenció i abordatge de la
violència de gènere
Casal amb la col·laboració de
l’entitat Ràpita Endavant
Casa del Mar Ametlla de Mar
Pintura i creació artística
Adreçat a dones
del 4 al 29 d’octubre
dilluns, de 17 a 19 h
Casa del Mar amb la col·laboració
amb l’Associació Dones Endavant
i l’Aula de fotografia d’Alcanar

Dones i violència de gènere
Adreçat a dones
26 d’octubre
dimarts, de 17.30 a 18.30 h
a càrrec del Programa de
prevenció i abordatge de la
violència de gènere
Casal del Mar amb la
col·laboració de l’Associació
Dones Endavant i Consell
Comarcal del Baix Ebre
Casal Cívic Tortosa
Pintura i mandales
Iniciativa comunitària amb la
participació d’entitats i
programes del Casal. Adreçat a
tothom
del 20 de setembre al 17 de
desembre
de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h
Casal i Punt Òmnia Tortosa
amb la col·laboració de
l’Associació Gent Gran Ferreries –
Tortosa i l’Associació AtzavaraArrels
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Noves masculinitats
Adreçat a joves de 12 a 18 anys
dates pendents de concreció
a càrrec del Programa de
prevenció i abordatge de la
violència de gènere
Casal i Punt Òmnia amb la
col·laboració de l’Associació
Atzavara- Arrels
Prevenim les violències de gènere
Conferència. Adreçada a tothom.
Activitat en format mixt
(modalitat presencial o en línia a
escollir)
24 de novembre
dimecres, a les 11 h
Casal i Punt Òmnia amb la
col·laboració de l’Institut de
l’Ebre
25 de Novembre STOP Violències
Masclistes
Actuació musical a càrrec de
Míriam Membrive i Josep Lanau,
parlament de persones joves i
gent gran usuàries del casal.
Decoració dels arbres del pati
amb frases reivindicatives.
Adreçat a tothom. Al pati del
casal.
24 de novembre
dimecres, a les 17 h

Casal i Punt Òmnia amb la
col·laboració de l’entitat
Atzavara-Arrels, Oficina Jove Baix
Ebre, SIS Tortosa i Esplai
Blanquerna
Casa del Mar Tarragona
Pintura creativa
Taller participatiu adreçat a
tothom.
del 5 d’octubre al 9 de novembre
dimarts i divendres, de 12 a 13 h
a càrrec del grup de costura
creativa
Casa del Mar amb la col·laboració
del Club de Pensionistes Casa del
Mar Tarragona
Xerrada - col·loqui
Debatrem per promoure
l’eradicació de les violències.
Presentació de les obres
realitzades en el marc del
projecte. Adreçat a tothom.
25 de novembre
dijous, de 18 a 20 h
Casa del Mar
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Casal Cívic Tarragona – Campclar
Fotografia i edició
Adreçat a tothom
del 6 d’octubre a l’1 de desembre
dimecres, de 17 a 18 h
Casal Cívic
Casal Cívic Reus - La Rambla
Pintura
Adreçat a tothom
del 27 de setembre al 25 d’octubre
dilluns, de 10 a 11.30 h
Casal Cívic
Noves masculinitats
Adreçat a joves de 12 a 18 anys
dates pendents de concreció
a càrrec del Programa de
prevenció i abordatge de la
violència de gènere
Casal Cívic
Casal Cívic Reus - Sant Josep
Obrer
Pintura contra la violència de
gènere 25N
L’art és una eina potent de
transformació social que permet
interactuar amb les persones que
participen de l’acció artística i al

mateix temps sensibilitzar sobre
les temàtiques referents al gènere
del 4 d’octubre al 9 de novembre
dilluns, de 18 a 19.30 h – grup 1
dimarts, de 18 a 19.30 h – grup 2
Casal Cívic

Violència masclista, com comença
tot?
Xerrada adreçada a joves
adolescents, quan comencen a
tenir les seves primeres relacions
sentimentals i és on podem
explicar quins són els indicadors
d'abús, de control, de temor,...
que pot exercir la seva parella
sobre ells o elles.
26 de novembre
divendres, a les 18 h
a càrrec dels agents dels Mossos
d’Esquadra de l' Oficina de
Relacions amb la Comunitat ABP
Baix Camp- Priorat
Casal Cívic

#VidesLliuresdeViolencies
#TrencaElSilenci

Casa del Mar Cambrils

Casal Cívic Vilafranca del Penedès

Pintura
Adreçat a tothom
del 27 de setembre al 25 d’octubre
dilluns, de 10 a 11.30 h
Casa del Mar

Per unes vides lliures de violències
Xerrada col·loqui adreçada a
tothom on parlem per trencar el
silenci en motiu del 25 de
novembre. Presentació de les
obres de pintura fetes al Casal
que participen del programa.
25 de novembre
dijous, de 9.30 a 10.30 h
Casal Cívic amb la col·laboració
de la Confraria Sant Raimon

Casal Cívic El Vendrell
Pintura i creació artística
Adreçat a tothom
del 5 al 29 d’octubre
dimarts, de 10 a 12 h
Casal Cívic amb la col·laboració
de l’Associació art, cultura i
esport
¿Què és la violència de gènere?
Conferència sobre les violències
masclistes. Adreçada a tothom.
26 de novembre
divendres, a les 18.30 h
Casal Cívic amb la col·laboració
del Consell Comarcal del Baix
Penedès i Fundació Agi (Projecte
ARHOM)
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Casa del Mar Vilanova i la Geltrú
El orden de las cosas
Cinefòrum. A través d’aquest
curtmetratge dels directors César
Esteban Alenda i José Esteban
Alenda es vol obrir un espai de
sensibilització i prevenció de les
violències masclistes aquest 25N
a través de la reflexió i el debat.
“La vida de la Júlia transcorre en
una banyera. Gota a gota es farà
del valor necessari per canviar
l’ordre de les coses”. La projecció
es realitzarà simultàniament a
diversos municipis del Penedès i el
Garraf. Adreçat a tothom.
Cal inscripció prèvia:
siegarrafpenedes@abd-ong.org
25 de novembre
dijous, de 17 a 19 h
SIE Penedès Garraf amb la
col·laboració de la Casa del Mar

Re-Crea Art, expressió artística
per unes vides lliures de violències
L’art vist com una forma de lliure
expressió, un espai d’alliberament
personal, de treball en grup, de
gaudi. Adreçat a dones.
del 18 d’octubre al 29 de novembre
dilluns, de 18.30 a 20 h
Casa del Mar amb la col·laboració
del grup Re-Crea Art
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MOSTRES LOCALS
En motiu del 25 de novembre
d’enguany, diversos equipaments
organitzen mostres del treball
realitzat dins el programa Vides
lliures de violències sota la crida
Trenca el silenci a través de l’art
Casal Cívic Alcanar
Treballs de l'acció "Fotografies
que trenquen silencis”
del 25 de novembre al 3 de
desembre
en horari de l’equipament
Casal Cívic Tortosa
Exposició de pintura
Treballs de pintura realitzats en el
marc del programa
del 22 al 28 de novembre
en horari de l’equipament
Amb la col·laboració del Punt
Òmnia

Casa del Mar Tarragona
Exposició de pintura
Treballs de pintura realitzats per
les participants del programa
del 25 al 30 de novembre
en horari de l’equipament
Amb la col·laboració del grup de
costura creativa del Club de
pensionistes de la Casa del Mar
Casal Cívic Tarragona Campclar
Exposició de treballs
Treballs de les persones inscrites
al taller de fotografia
a partir del 30 de novembre
en horari de l’equipament
Casal Cívic Reus - La Rambla
Exposició de treballs
Treballs de les participants al
taller de dibuix i pintura
a partir del 22 de novembre
de dilluns a divendres, de 9 a 12
h i de 15 a 21 h
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Casal cívic Reus – Sant Josep
Obrer

Casal Cívic Vilafranca del Penedès

Exposició de pintura
Treballs de pintura realitzats en el
marc del projecte
a partir del 22 de novembre
en horari de l’equipament

Mostra de treballs
Treballs de les participants al
programa trenca el silenci a
través de l’art
del 25 de novembre al 16
desembre
en horari de l’equipament

Casa del Mar Cambrils

Casa del Mar Vilanova i la Geltrú

Exposició de pintura
Treballs de les participants al
taller de dibuix i pintura
a partir del 22 de novembre
de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 17 a 19 h

Mostra de treballs
Treballs de les participants al
taller Re-Crea Art
del 22 de novembre al 7 de
desembre
en horari de l’equipament

Casal Cívic El Vendrell
Exposició de treballs
Treballs de les participants al
taller de dibuix i pintura
a partir del 22 de novembre
de dilluns a divendres, de 9 a 12
h i de 16 a 21 h
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EXPOSICIÓ ITINERANT
Vides lliures de violències. Trenca
el silenci a través de l’art
L’exposició s’emmarca en el
segell ‘Aquí no hi caben les
violències’ del Programa contra
les violències de gènere de la
Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària que en fa la
producció. És la presentació de la
diversitat de treballs i reflexions
realitzades per les persones
participants de l’acció. Una feina
de conscienciació i sensibilització
que comparteixen amb totes les
persones participants i que
recorrerà els equipaments cívics
participants de l’acció durant el
curs 2021 - 2022.
Casal Cívic Alcanar
del 25 de novembre al 3 de
desembre
en horari de l’equipament

Casa del Mar Sant Carles de la
Ràpita
del 13 al 22 de desembre
en horari de l’equipament
Casa del Mar L’Ametlla de Mar
del 24 de gener al 22 de febrer
en horari de l’equipament
Casal Cívic Tortosa
del 10 al 19 de gener
en horari de l’equipament
Casa del Mar Cambrils
del 7 al 16 de febrer
de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 17 a 19 h
Casal Cívic Reus La Rambla
del 21 de febrer al 2 de març
de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 15 a 21 h
Casal Cívic Reus Sant Josep Obrer
del 7 al 16 de març

en horari de l’equipament
Casal Cívic Tarragona Campclar
del 21 al 30 de març
en horari de l’equipament
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Casa del Mar Tarragona
del 4 al 13 d’abril
en horari de l’equipament
Casal Cívic El Vendrell
del 19 al 28 d’abril
de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h
Casal Cívic Vilafranca del Penedès
del 2 a l’11 de maig
en horari de l’equipament
Casa del Mar Vilanova i la Geltrú
del 16 al 15 de maig
en horari de l’equipament

Acte inaugural de l’exposició
conjunta
Acte públic amb la participació de
les persones participants i les
entitats i institucions col·laboradores.
Acollida i parlaments, presentació del
programa, testimonis de les persones
participants, projecció del ‘Museu
Virtual’ del projecte, tast musical i
lectura del manifest del 25N-Dia
internacional per a l'eliminació de la

violència envers les dones
25 de novembre
dijous, d’11 a 12.30 h
Casal Cívic Alcanar en el marc del
segell ‘Aquí no hi caben les
violències masclistes’ del
programa els equipaments cívics
de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària: Casal Cívic
Alcanar, Casa del Mar Sant Carles
de la Ràpita, Casa del Mar
l’Ametlla de Mar, Casal Cívic
Tortosa Casa del Mar Tarragona,
Casal Cívic Tarragona- Campclar,
Casal Cívic Reus - La Rambla,
Casal Cívic Reus - Sant Josep
Obrer, Casa del Mar Cambrils,
Casal Cívic El Vendrell, Casal Cívic
Vilafranca del Penedès, Casa del
Mar Vilanova i la Geltrú, amb la
col·laboració de la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Alcanar.
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CONTACTE I XARXES
Casal Cívic Alcanar
Tel. 977 59 40 40
cc.alcanar.tsf@gencat.cat
https://t.me/ccalcanar
@cc_alcanar
facebook casal cívic Alcanar
Casa del Mar Sant Carles de la Ràpita
Tel. 977 74 24 04
cm.santcarles@gencat.cat
@cm_larapita
Casal Cívic Tortosa
Tel. 977 50 23 00
cc.tortosa@gencat.cat
https://t.me/puomcacito
@casalcivictortosa
Casa del Mar Tarragona
Tel. 977 24 94 92
cm.tarragona@gencat.cat
@casadelmartarragona
Casal Cívic Tarragona-Campclar
Tel. 977 54 98 00
cc.campclar@gencat.cat
https://t.me/omniacampclar
@joves_casalciviccampclar

Casal Cívic Reus – La Rambla
Tel. 977 30 26 02
cc.reuslarambla@gencat.cat
https://t.me/ccreuslarambla
@cc_reus
Casal Cívic Reus -Sant Josep Obrer
Tel. 977 75 79 91
cc.reus@gencat.cat
@joves_casalcivicstjosepobrer
Casa del Mar Cambrils
Tel. 677 260 759
cm.cambrils@gencat.cat
Casal Cívic El Vendrell
Tel. 977 66 75 26 – 977 66 70 88
cc.elvendrell@gencat.cat
@casalcivicelvendrell
Casal Cívic Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 07 88
cc.vilafranca@gencat.cat
@casalcivicvilafrancapenedes
Casa del Mar Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 41 89
cm.vilanova@gencat.cat
https://t.me/casamarvilanova
@cm_vilanova
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INFORMACIÓ
Per assistir a les activitats
proposades en aquest programa,
Vides Lliures de Violències,
Trenca el silenci cal contactar
amb cadascun dels equipaments.
Les activitats organitzades pel
Casal (Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària) són
gratuïtes. El material necessari va
a càrrec de les persones inscrites.
Les places a les activitats són
limitades i s’adjudiquen per
número assignat. La realització
d’una activitat està condicionada
a la inscripció d’un nombre
mínim de persones. Tres faltes
d’assistència sense justificació
prèvia impliquen la pèrdua de la
plaça.
Les activitats organitzades per les
entitats són responsabilitat
d’aquestes, així com els requisits
per accedir-hi.

Informació COVID19:
• Programació adaptada a les
mesures Covid19.
• El desenvolupament de les
activitats queda sotmesa a la
normativa sanitària vigent i
podria ser
alterada/modificada.
• Aquesta programació
presenta activitats
presencials, puntualment es
proposa una activitat mixta
que combina format
presencial o en línia a elecció
de les persones participants
• Per participar en l’activitat
mixta, cal disposar de tauleta
digital, mòbil o ordinador
d’algun tipus i connexió a
Internet.
• Cada persona participant
haurà de portar el seu propi
material i se l’haurà de tornar
a emportar al final de cada
sessió.
• Respecteu les indicacions que
es puguin donar des del Casal
• Recordem que tota persona té
el deure d’autoprotecció i ha
d'adoptar les mesures
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necessàries per evitar la
generació de riscos de
propagació de la infecció de la
COVID-19, així com la pròpia
exposició a aquests riscos, i ha
d'adoptar les mesures de
protecció individual i
col·lectiva fonamentades en:
la higiene freqüent de mans;
la higiene de símptomes
respiratoris (evitar tossir
directament a l'aire, tapar-se
la boca amb la cara interna de
l'avantbraç en aquests casos i
evitar tocar-se la cara, nas i
ulls); minimitzar els contactes
socials diaris per evitar la
multiplicació de possibles
cadenes de transmissió; la
distància física interpersonal
de seguretat i l'ús de
mascareta quan no sigui
possible mantenir la distància
física interpersonal de
seguretat.

Més informació a:

#VidesLliuresdeViolencies
#TrencaElSilenci

