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Imatge del Dia Internacional de la dona 2012

Diverses activitats commemoraran durant tot el mes de març el Dia
Internacional de la Dona, que se celebra la setmana vinent

Dijous 1 de març de 2012
Programes| Dia Internacional de la Dona - Edició 2012

La lectura del manifest es durà a terme dijous 8 de març, a les 18 hores, al
vestíbul d’El Mirador

Castellar del Vallès durà a terme duran tot el mes de març diversos 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 cinema, tertúlies, tallers, i exposicions.

Així, la Biblioteca Antoni Tort acollirà cada dijous del mes de març, a les 18.30
hores, una projecció de cinema de petit format. Les pel·lícules escollides, totes elles
relacionades amb algun àmbit que té a veure amb algun aspecte femení, són Las
horas, un film de Stephen Landry basat en l’autobiografia de Virginia Wolf, que es
podrà veure avui mateix, 1 de març; El secreto de Vera Drake, de Mike Leigh, el
dia 8; Actrius, de Ventura Pons, dijous dia 15; Las hermanas de la Magdalena, de
Peter Mullan, el dia 22; i, finalment, dijous 29 de març, El piano, de Jane Campion.

També s’ha inclòs en la programació d’actes del Dia Internacional de la Dona la
tertúlia literària que se celebrarà dijous 14 de març, a les 20.30 hores, al Bar Cali
(Galeries Califòrnia), i que tractarà el tema de la dona a la literatura a través de
l’obra Retrat d’una dama, de Henry James.

Tallers per a tots els públics i exposicions

Entre les activitats previstes, destaquen també diferents tallers d’una o diverses
sessions que es podran dur a terme durant tot el mes. Caldrà formalitzar inscripció
prèvia a la Regidoria de Serveis Socials (tel. 93 714 40 40) per al “taller de gestió de
l’estrès del dia a dia” que impartirà al Casal Catalunya els dimecres 14 i 21 de març,
de 18.30 a 20.30 hores, la psicopedagoga i experta en gestió emocional Teresa
Puyol. També és necessària inscripció prèvia, a través del mateix procediment, per
participar al taller “bricolatge bàsic per a dones i homes”, que durà a terme Manuel
González dimarts 27 de març, en un espai encara per determinar.

De lliure assistència són els tres tallers que tindran lloc, respectivament, tots els
dimarts, els dimecres i els dijous de març. El Punt d’informació a persones amb
discapacitat acollirà d’aquestes propostes: el taller de pintura sobre roba, els dimarts
de 18 a 19.30 hores, i el taller de ioga, tots els dijous de 19 a 20.30 hores. Els
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dimecres, de 18 a 19 hores, s’oferirà a l’Escola d’Adults un taller literari de contes
sobre dones o escrits per dones.

A més, els nois i noies de l’Espai Jove i els alumnes de l’Escola d’Adults podran
gaudir d’un taller titulat “Veiem els Simpson amb perspectiva de gènere”, divendres
9 de març a l’Espai Jove.

D’altra banda, la programació d’actes per commemorar el Dia Internacional de la
Dona inclou un total de tres exposicions. D’una banda, l’exposició “La Maternitat
d’Elna”, que es podrà visitar al vestíbul de l’Auditori del 5 al 15 de març, de dilluns
a divendres de 10 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores, en el marc de la qual tindrà lloc
la lectura del manifest, dijous 8 de març a les 18 hores.

Les altres exposicions previstes són “Dones i oficis a Castellar del Vallès”, que es
podrà veure durant tot el mes de març a l’Institut Puig de la Creu, i “Dones: a la
recerca de la llibertat”, que s’ubicarà, també durant tot el mes, a l’Escola d’Adults.
Finalment, a l’Espai Jove es podrà visitar, el dia 8 de març, de 17.30 a 20 hores, una
exposició fotogràfica que porta per títol “La dona de l’Espai 2012”.

Per la seva banda, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha preparat un recull de
llibres sobre la dona.

Les propostes Dia Internacional de la Dona estan organitzades per l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones,
l’Institut Català de la Salut i l’Associació de Dones Hipàtia.
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