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Imatge del Dia Internacional de les Dones

Castellar celebrarà diverses activitats per commemorar el Dia
Internacional de les Dones

Dimecres 3 de març de 2010
Programes| Dia Internacional de la Dona - Edició 2010

Avui dimecres, 3 de març, començaran els actes de commemoració del Dia
Internacional de les Dones, que se celebra anualment arreu del món el 8 de març, i
que a Castellar inclourà representacions teatrals, exposicions, xerrades i projeccions
de pel·lícules.

La primera de les activitats programades és una proposta de l’Escola d’Adults. Es
tracta de la projecció de la pel·lícula Persépolis, un film que explica la
commovedora història autobiogràfica d’una nena iraniana en ple fonamentalisme
islàmic, des de la revolució islàmica fins als nostres dies. Aquesta pel·lícula
d’animació, dirigida per Marjane Satrapi i Vincent Paronnaud, es podrà veure a
l’Espai Jove avui mateix, 3 de març, a les 19 hores.

Dissabte, 6 de març, la Sala de Petit Format de l’Ateneu acollirà la representació
teatral De música i d’homes, una proposta de la Cia. Tantarantana interpretada per
l’actriu Anna Briansó que explica la història d’una dona present, d’uns quants
homes absents i d’unes quantes cançons pop que han acompanyat les vides dels
protagonistes. L’obra es podrà veure a partir de les 21.30 hores.

El gruix de les activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones tindrà
lloc el proper dilluns, 8 de març. D’una banda, a les 18 h, s’inaugurarà a l’Espai
Jove l’exposició “Les dones de l’Espai”, una iniciativa que pretén recollir fotos
diverses de les dones que alguna vegada han participat a les activitats d’aquest
servei. Les persones que estiguin interessades a exposar alguna foto, les poden fer
arribar fins al 5 de març al correu electrònic espaijove@castellarvalles.cat. A
continuació, tindrà lloc una classe de Bollywood oberta a tothom. D’altra banda, el
Mercat municipal serà l’escenari a les 20 hores de la lectura del manifest del Dia
Internacional de les Dones, que enguany porta per lema 100 anys fent possible la
igualtat.

L’Espai Jove acollirà també un torneig de futbol sala femení, que se celebrarà els
dies 10 i 11 de març de 18 a 19 hores, així com una xerrada titulada “Tots iguals a la
feina”, prevista per dimecres 10 de març a les 19 hores. L’endemà, 11 de març, a les
19 hores, tindrà lloc una sessió de “tuppersex” dirigida a noies i dones majors de 18
anys, a càrrec de “La Carmanyola + picant”.

Entre les activitats previstes es troba també una sessió de L’Hora del Conte a càrrec
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de la narradora Numancia Rojas. L’acte, titulat Contes de dones, mujeres, chicas y
niñas para todas y todos, es farà a la Biblioteca Antoni Tort el proper dissabte dia
13 de març, a les 11 hores. Aquest equipament acollirà també una exposició que
porta per títol “Les dones i els llibres”.

A més, es podrà visitar també, a l’Escola d’Adults, una exposició titulada “Branques
d’olivera”, sobre dones guardonades amb el Premi Nobel de la Pau. Val a dir també
que l’exposició sobre les dones i els oficis de Castellar del Vallès al llarg del temps
s’inaugurarà properament.
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