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Imatge del Dia de la Dona 2011

Engeguen els actes commemoratius del Dia Internacional de la
Dona, que se celebra el 8 de març

Dimecres 2 de març de 2011
Programes| Dia Internacional de la Dona - Edició 2011

La lectura del manifest es durà a terme el mateix 8 de març, a les 12 hores, des
de Ràdio Castellar

Castellar del Vallès iniciarà aquesta setmana els actes de commemoració del Dia
Internacional de la Dona, que se celebra cada any arreu del món el dia 8 de març i
que a la vila inclourà xerrades, tallers, i exposicions.

Així, el proper dijous dia 3 de març l’advocada del servei d’assessoria jurídica per a
dones, Maria Iceta, oferirà una xerrada en què presentarà l’assessoria i també les
novetats del codi civil (viduïtat, separacions, tutela, herències...). L’acte tindrà lloc a
les 17 hores al Casal Catalunya. Aquest mateix espai acollirà els dijous 3, 10 i 17 de
març un taller de gestió de l’estrès a càrrec de la psicòloga i experta en gestió
emocional Teresa Puyol. Per assistir a aquest taller, que es durà a terme els tres dies
entre les 19.30 i les 21.30 h, cal formalitzar inscripció prèvia a la Regidoria de
Benestar Social, trucant al telèfon 93 714 40 40.

La lectura del manifest es durà a terme dimarts dia 8 de març, a les 12 hores, de des
de Ràdio Castellar. El mateix dia, de 17.30 a 19 hores, l’Espai Jove ha programat un
taller de maquillatge amb el títol “Posa’t guapa”. Per participar-hi, caldrà realitzar
inscripció prèvia a l’Espai Jove (tel. 93 715 80 06).

Una altra de les propostes al voltant del Dia Internacional de la Dona és la xerrada
“La prevenció dels trastorns alimentaris: un repte per a tothom”, que duran a terme
l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) i la Fundació Imatge i
Autoestima (IMA). La proposta, que s’inclou també en les activitats de l’Escola de
Pares i Mares, tindrà lloc dijous dia 24 de març, a les 21 hores, a la Sala d’Actes
d’El Mirador.

A més, l’Associació de Dones Hipàtia ha organitzat, tots els dimarts de març, de 18
a 19.30 hores al Punt d’atenció a persones amb discapacitat, un taller de bijuteria,
mentre que tots els dijous del mes, al mateix espai i en el mateix horari, es podrà
participar en un taller de pintura.

Entre les activitats previstes es troba també l’exposició “Dones d’empresa”, cedida
per l’Institut Català de les Dones, que es podrà visitar al Centre d’Atenció Primària
del 21 de març a l’1 d’abril, de dilluns a divendres, de 8.30 a 20 hores, i dissabtes,
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de 8.30 a 17 hores. Amb aquesta exposició, l'Institut Català de les Dones vol
contribuir a fer visibles les aportacions històriques de les dones a l'activitat
empresarial de Catalunya, donant a conèixer les habilitats del conjunt d'empresàries
que, cadascuna en el seu terreny, van desenvolupar les seves particulars formes de
lideratge i van contribuir així a enriquir l'activitat econòmica del país.

A més, es podrà visitar també, a l’INS Castellar, l’exposició sobre les dones i els
oficis de Castellar del Vallès al llarg del temps. Per la seva banda, la Biblioteca
Municipal Antoni Tort ha preparat un recull de llibres sobre la igualtat home-dona.
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