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Imatge promocional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers
les dones.

Diverses activitats commemoraran a partir de dilluns el Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Dimarts 19 de novembre de 2019
Programes| Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
2019

Castellar s’uneix un any més a la commemoració del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones, que se celebra arreu del món el 25 de
novembre i que aquest 2019 respon al lema “Ens volem vives”, amb la celebració de
diverses activitats que tindran lloc a partir de dilluns vinent.

Així, la Comissió municipal per la igualtat d’oportunitats ha organitzat un seguit de
propostes que començaran amb el taller “Micromasclismes, què són?”, el mateix dia
25 entre les 9.30 i les 12.30 hores. L’activitat, a càrrec d’Antònia Guerrero,
psicòloga i psicoterapeuta de grup, experta en gènere, tindrà lloc a l’Escola
Municipal d’Adults i té per objectiu identificar i donar visibilitat als
micromasclismes, i com coarten la llibertat de les dones. També al matí (11 h) la
plaça de la Fàbrica Nova serà l’escenari de la primera lectura del manifest unitari,
consensuat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions i les entitats
municipalistes, a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal d’Adults i amb la música
de l’Escola Municipal de Música Torre Balada.

Ja a la tarda, el grup de participació juvenil Taulacció i el Consell d’Adolescents
duran a terme a les 17 h, a la plaça del Mercat, una activitat de sensibilització sobre
la violència masclista, mentre que a les 17.30 h engegarà al vestíbul de l’Auditori
una activitat d’estampació de bosses titulada “Fes la teva Totebag”. Mitja hora més
tard, a les 18 h, la Sala d’Actes d’El Mirador acollirà l’acte institucional d’enguany,
que inclourà un concert de la cantant Clàudia Cabero, guanyadora de l’XI Concurs
Sons de la Mediterrània promogut pel Grup Enderrock en l’edició del 2018, la
lectura del manifest, un minut de silenci en record de les víctimes i “l’encesa
d’espelmes per al record”, com a sensibilització i lluita contra la violència envers les
dones.

Les activitats puntuals continuaran dimecres 27 de novembre, amb la caminada del
cicle Camina i fes salut que, sota el títol “Fem passes contra les violències, recorrerà
un itinerari urbà de baixa dificultat a partir de les 9.30 hores des de l’Àrea Bàsica de
Salut (c. Ripollet). A la tarda (19 h), Tothicap proposa el taller “Viatge sonor, un
massatge per a l’ànima”, a càrrec de Sílvia Gallego, terapeuta holística i 
musicoterapeuta. L’activitat té les places limitades i requereix d’inscripció prèvia, al
telèfon 649 54 58 03 (tardes) o a través del correu electrònic 
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tothicapcastellar@gmail.com.

A banda d’aquestes propostes, també s’ha inclòs en la programació l’exposició
“Violència de gènere al Pakistan”, amb fotografies d’Emilio Morenatti, i “Khusra.
Transsexuals al Pakistan”, de Marta Ramoneda i amb projecció audiovisual,
organitzada per Viatges i Més, Lleure Solidari, i La Pedra Fina, que es pot visitar
fins al 3 de desembre a la Sala d’Exposicions d’El Mirador. A més, l’Escola
Municipal d’Adults acull entre el 25 de novembre i el 5 de desembre la mostra
“Camins cap a la llibertat”, mentre que durant les mateixes dates la Biblioteca
Municipal Antoni Tort oferirà una mostra de bibliografia relaciona amb aquesta
temàtica. Alhora, cal destacar que entre el 25 de novembre i l’1 de desembre
s’il·luminarà en color lila el nom de Castellar del Vallès, instal·lat en una de les
rotondes de la carretera B-124.

Per a més informació sobre aquestes activitats, que són gratuïtes, podeu consultar el
web municipal, www.castellarvalles.cat.

Serveis d’atenció a les dones

Coincidint amb l’inici de la difusió de les activitats al voltant del Dia internacional
per a l’eliminació de la violència envers les dones, la Regidoria de Feminisme vol
recordar els serveis d’atenció a les dones que s’ofereixen des de l’Ajuntament.

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD): atenció, informació, formació i
assessorament en temes d’interès per a les dones.

Servei de psicologia Psicodona – Psicoinfància: assistència psicològica a dones en
situacions de violència, a través d’intervencions individuals i als seus fills i filles.

Grup d’ajuda mútua – Cercle de dones: espai de trobada per ajudar a millorar
l’autoestima, el benestar i les relacions personals, amb l’acompanyament d’un
suport professional de psicologia i psicoteràpia.

Per accedir a aquests serveis cal adreçar-se a la Regidoria de Feminisme (c.
Portugal, 2C), trucant al telèfon 93 714 40 40.

A més des de l’Ajuntament també es presta un servei d’orientació jurídica
especialitzat en drets de les dones (règim jurídic del matrimoni i parelles de fet,
separacions i divorcis, mesures civils, impagament de pensions, custòdia dels
infants, etc. En aquest cas, per accedir-hi cal demanar cita prèvia al Servei
d’Atenció Ciutadana (El Mirador) o be a www.castellarvalles.cat/31835/cita/28.

Tots els serveis són gratuïts.
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