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Sonia Ruiz i Lourdes Muñoz són les ponents de la xerrada que tindrà lloc el 15 de
març.

Les properes xerrades del cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el futur”
del Pla Estratègic Castellar 20/20, el 15 i el 22 de març

Divendres 9 de març de 2018
Programes| Cicle "Reflexions. Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic Castellar
20/20"

Sonia Ruiz i Lourdes Muñoz parlaran sobre igualtat i transversalitat de gènere
el dia 15, i Esther Vivas ho farà sobre alimentació el dia 22

Les dues properes setmanes la Sala d’Actes d’El Mirador acollirà noves xerrades
incloses en el cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el futur”, emmarcades en la fase de
propostes del Pla Estratègic Castellar 20/20 que va engegar el mes passat amb Josep
M. Mainat i Genís Roca.

Així, les propostes del mes de març tindran lloc els dijous 15 i 22 de març. La
primera xerrada, titulada “El present i el futur de Castellar des de la igualtat i la
transversalitat de gènere”, anirà a càrrec de Sònia Ruiz, cap de transversalitat de
gènere a l’Ajuntament de Barcelona, i Lourdes Muñoz, cofundadora del projecte
Sheleader, una entitat nascuda per apoderar les dones en l’àmbit professional, i
presidenta de Dones en Xarxa. L’acte comptarà amb l’assistència de la castellarenca
Gemma Ubasart, doctora en Ciència Política per la UAB i professora de la
Universitat de Girona, que hi actuarà com a moderadora.

L’altra xerrada prevista per a aquest mes de març, el dia 22, anirà a càrrec de la
periodista Esther Vivas, especialitzada en anàlisi política, sistema agroalimentari i
maternitats, que parlarà sobre com ens alimentarem l’any 2025.

Ambdues xerrades tindran lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador a les 18.30 hores.
Com que l’aforament és limitat, es prioritzarà l’accés de les persones que
formalitzin inscripció a través del formulari que es pot trobar al web municipal:
www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions.

Cal recordar també que es poden dur a terme aportacions al Pla Estratègic Castellar
20/20 en un altre formulari habilitat també al web municipal, a
www.castellarvalles.cat/aportacionspla.
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