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Els cinc Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) que hi 
ha repartits a les Terres de l’Ebre 
van atendre durant l’any passat 
fins a 739 dones.  

En concret, 126 de les dones 
van ser ateses a la Ribera d’Ebre, 
160 a Tortosa, 81 a la Terra Alta, 

206 al Montsià, i 188 al Baix Ebre. 
D’aquestes 739, el 17,5% d’elles 

es trobava travessant situacions 
de violència masclista. 

Aquesta informació s’ha va-
lorat en una reunió que es va por-
tar a terme ahir a la Delegació del 
Govern de les Terres de l’Ebre, 
amb la presència de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Do-

nes, Montse Gatell, la directora 
territorial de Benestar Social i 
Família a les Terres de l’Ebre, Ma-
nolita Cid, i l’alcalde de Tortosa, 
Ferran Bel, que van presidir la re-
unió de la Mesa institucional del 
Circuit de les Terres de l’Ebre, 
màxim òrgan de representació i 
decisió en la lluita contra la vio-
lència masclista al territori.  

En la reunió també es va des-
tacar el telèfon gratuït 900900120, 
que va atendre l’any 2014 fins a 
95 trucades sobre violència mas-
clista procedents de les Terres 
de l’Ebre.  

Aquest servei ofereix atenció 
gratuïta, tots els dies de l’any, du-
rant les 24 hores del dia i facilita 
la comunicació en un total de 124 
llengües. És un primer recurs 
confidencial on les dones poden 
trucar i expressar la situació vis-
cuda i se’ls ofereix una derivació 
als serveis de la Xarxa d’interven-
ció integral contra la violència 
masclista. 

Dins del Programa d’Inter-
venció Integral contra la violèn-

cia masclista 2012-2015, també 
s’està realitzant per segon any 
consecutiu el taller adreçat als 
alumnes de tercer curs d’ESO, 
dirigit per professionals, per sen-
sibilitzar i prevenir relacions abu-
sives i que porta per nom ‘Esti-
mar no fa mal. Viu l’amor lliure de 
violència’.
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El Servei d’Atenció a les Dones ha 

atès 739 dones de les Terres de l’Ebre 

Els Serveis 
d’Informació i 
Atenció a les Dones 
té assessorament 
psicològic i jurídic

La Lira 
Ampostina posa 
en escena 
‘L’elisir d’amore’

AMPOSTA

■ La societat musical de la Lira 
Ampostina ofereix aquest cap de 
setmana les representacions del 
l’òpera ‘L’elisir d’amore’ de Gae-
tano Donizzetti, al seu auditori. 
La primera representació va te-
nir lloc ahir a la nit i continuaran 
avui (19.00 i 22.00 hores) i demà 
diumenge a les 19.00 hores.  

‘L’elisir d’amore’ s’emmarca 
dins del projecte ‘Per una escola 
de música amb futur’, dissenyat 
per dotar de fons econòmics l’es-
cola de música de La Lira Ampos-
tina.  

Dividida en dos actes, l’òpera 
s’ambientarà en el rodatge d’una 
pel·lícula muda en un poble del 
Delta de l’Ebre i compta amb la par-
ticipació de les sopranos Mari-
pau Medina (que interpretarà 
Adina) i Sílvia Sabater (com a Gi-
anetta), el tenor Carles Casòli-
va (serà Nemorino), el baríton 
Marc Pujol (com a Belcore) i el 
baix Jordi Llordella (com a Dr. 
Dulcamara). 

Els altres protagonistes seran 
la Coral Preludi a Caro de Ro-

quetes, dirigida per Josep Igna-
si Medina, el Cor de la Lira Am-
postina, sota la direcció de Nú-
ria Francino, i la banda de Música 
de la Lira, Ampostina, amb Oc-
tavi Ruiz.  

Els textos de l’obra han sigut 
traduïts al català per rebaixar 

la dificultat vocal i, alhora, perquè 
els espectadors puguen seguir 
millor el fil argumental. 

A diferència d’altres anys on 
es van representar drames, aquest 
és el primer cop que la Lira Am-
postina ha apostat pel format de 
comèdia amb embolics amoro-
sos pel conegut elixir de l’amor, 
que fa enamorar-se perdudament 
a qui el beu.  

El preu de les entrades és de 
15 euros (12 per als socis). L’es-
cola de música de la Lira Ampos-
tina compta avui amb més de 200 
alumnes i necessita aquestes pro-
postes per garantir-ne la conti-
nuïtat.

Y además toda la actualidad de lo que pasa en 
verano en la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre

- Los conciertos y festivales de verano
- Las actividades al aire libre
- Las rutas y excursiones más sorprendentes
- Las mejores playas para disfrutar del sol y del mar
- Las terrazas para tomar un refresco o un cóctel
- Los restaurantes para saborear la gastronomía de Tarragona

Cada día de julio y agosto Diari de Tarragona te ofrece el 
 iari de    erano, la guía de actividades más completa

para disfrutar de las vacacioneses


