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Imatge de l'exposició

L’exposició “Dones i oficis de Castellar del Vallès” s’inaugurarà
aquest dijous, 9 de setembre

Dimarts 7 de setembre de 2010

La proposta es podrà veure a la sala polivalent Lluís Valls Areny de El
Mirador fins al 30 de setembre

L’exposició “Dones i oficis de Castellar del Vallès: una mirada a través del temps”
s’inaugurarà el proper dijous dia 9 de setembre. Es tracta d’una iniciativa sorgida
des de la Comissió d’Igualtat de la vila, que pretén fer visible el treball de les dones
castellarenques al llarg del temps i que es podrà veure a la sala polivalent Lluís
Valls Areny de El Mirador fins al 30 de setembre.

Així, l’objectiu principal d’aquesta exposició és fer visibles les dones del municipi
amb una mirada històrica, a partir de 83 fotografies que s’han agrupat en 10 plafons.
És, doncs, una mostra que dóna cabuda a dones de totes les edats i a les feines que
han dut a terme durant el darrer segle. El material exposat ha estat cedit per diverses
dones de Castellar del Vallès que han volgut col·laborar amb aquest projecte que es
va començar a gestar ja fa més d’un any.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc a les 19 hores a la mateixa sala Lluís Valls
Areny, i inclourà una xerrada sobre el treball de les dones al llarg del temps, a
càrrec de la directora de l’IES Castellar, Lídia Tuà, que començarà a les 19.15 hores
a la Sala d'Actes de El Mirador i aproximarà el públic a la visió històrica de
l’evolució del treball de les dones. A les 19.50 hores s’ha previst el passi d’un
muntatge audiovisual que recull totes les fotografies de l’exposició.

Durant els dies de Festa Major (del 10 al 13 de setembre), l’exposició es podrà
visitar d’11.30 a 13.30 hores i de 18 a 21 hores, mentre que a partir del 14 de
setembre, i fins a l’últim dia del mes, l’horari de visita serà d'11 a 14 hores i de 17 a
19 hores.
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