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Les alumnes del curs amb el regidor d'Igualtat, Dani Pérez

Les alumnes del curs “Mirada de Mujer”, organitzat per Castellar
X Colòmbia, visiten TV3

Dijous 29 de novembre de 2012

Les alumnes que durant els mesos d’octubre i novembre van participar del taller
“Mirada de Mujer”, van visitar ahir dimecres, 28 de novembre, les instal·lacions de
TV3 com a activitat de final del curs, organitzat per l’Associació de Cooperació
Castellar X Colòmbia amb el suport de l’Institut Català de les Dones, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar.

La presidenta de Castellar X Colòmbia, Erika Barrera, ha apuntat que la visita a la
televisió catalana ha estat “una gran experiència per a les alumnes, que han
pogut descobrir per primera vegada com és i com es fa la televisió”. I és que
durant el curs s’han impartit els conceptes bàsics necessaris per realitzar una
producció en vídeo, que es van completar amb una producció realitzada i dirigida
per les mateixes alumnes.

Inscripcions obertes a una nova edició del curs

L’entitat ha anunciat que es mantenen obertes les inscripcions a una nova edició de
“Mirada de mujer”, que començarà el proper dimarts 11 de desembre. El curs, que
és gratuït, s’impartirà els dimarts de 18 a 20 hores i, com les anteriors edicions,
s’adreça a dones majors de 15 anys.

Durant les sessions previstes, les alumnes duran a terme un taller d’expressió
personal basat en un projecte multimèdia en què comunicaran les seves experiències
de vida fent activitats artístiques relacionades amb el món del vídeo.

Les persones interessades a prendre part d’aquest curs es poden contactar amb
l’entitat Castellar X Colòmbia, a través del telèfon 628 666 658 o bé per correu
electrònic a castellarxcolombia@gmail.com. Les inscripcions també es poden
formalitzar a través del correu electrònic de la Regidoria de Participació,
participacio@castellarvalles.cat.

Cal recordar que el curs s’emmarca també en les activitats que s’estan duent a terme
a Castellar del Vallès amb motiu del Dia Mundial contra la Violència de Gènere.
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