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Dia Internacional de la Dona

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

Dimecres 27 de febrer de 2013

La lectura del manifest es durà a terme dijous 8 de març, a les 13 hores, a
l’Espai Sales d’El Mirador

Castellar del Vallès durà a terme durant 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.

Aquest 2013, la programació inclou 3 exposicions i un total de 17 activitats, entre
les quals destaca la lectura del manifest, que s’ha previst el mateix 8 de març, a les
13 hores, a l’Espai Sales d’El Mirador. Enguany, seran les alumnes i membres del
grup de produccions videogràfiques de l’Institut Puig de la Creu Marina Muñoz,
Clàudia Mata i Míriam Barrera les encarregades de la lectura.

El regidor d’Igualtat, Dani Pérez, ha destacat que enguany la programació és molt
extensa tant en nombre d’actes com en el temps “gràcies a la col·laboració de les
diferents entitats i serveis municipals”. Pérez també ha volgut recordar que, tot i
que la commemoració d’aquest dia és adequada per a la programació de propostes
relacionades d’una manera o altra amb temàtiques d’igualtat, des de l’Ajuntament es
treballa durant tot l’any en la promoció de les polítiques d’igualtat amb la
participació “d’una comissió de treball formada per tècnics municipals,
personal del Centre d’Atenció Primària, l’Escola d’Adults, i diverses entitats i
agents socials”. L’objectiu de la tasca que es du a terme és “sensibilitzar la
població de les desigualtats existents entre les dones i els homes, i fomentar la
igualtat real de drets i oportunitats”.

Programa d'activitats

Dilluns 4 de març

Taller d’imatge personal. De 15 a 16.30 h - Sala Lluís Valls Areny d’El
Mirador. A càrrec d’Emma Gil, assessora de Luxury Beauty

Dimecres 6 de març

Dijous 7 de març

Cinefòrum: La vida empieza hoy. 19 h - Ateneu, Sala de Petit Format. La
sensualitat al llarg de la vida: què érem, què som i què serem en el nostre món
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afectiu, emocional i amorós. A càrrec de Psicovallès

Divendres 8 de març

Dissabte 9 de març

Festa Zumba. De 17 a 19 h – pl. Catalunya. A càrrec de l’Espai Jove i les
Zumberes de Castellar

Dilluns 11 i dijous 14 de març

Dilluns 11 de març

Xerrada: “Fórmules ecològiques per millorar la cura de les teves
plantes”. 19 h – Sala Xavier Caba d’El Mirador. A càrrec d’Eva Díaz, tècnica
en recursos naturals i paisatgisme. Organització: Tothicap (es prega
confirmació d’assistència al tel. 649 54 58 03, a les tardes, o a l’a/e.
tothicapcastellar@gmail.com)

Dimarts 12 de març

Dimecres 13 de març

Camina i fes salut: Caminem per la igualtat! 9.30 h – sortida des del CAP
(c. Ripollet, 30). Caminada saludable pel municipi
Taller: “Com gestionem les dones el nostre dia a dia?”. 19.30 h – Sala
Lluís Valls Areny d’El Mirador. Factor clau per garantir la nostra salut i
prevenir l’estrès. A càrrec de Mavi Tresovares, psicòloga
Tertúlia literària de la novel·la Modelos de mujer, d’Almudena Grandes. 
20.30 h – Bar Cali (Galeries Califòrnia). Conduïda per Joana Zoyo.
Organització: Biblioteca

Dijous 14 de març

Dilluns 18 de març

Taller: “Les dones i la publicitat”. 10 h i 19 h – Escola Municipal d’Adults.
Com tracten els mitjans de comunicació a les dones. A càrrec de Montse
Rueda

Divendres 22 de març

Exposicions

Directores de cinema: “Preparades, càmera, acció”. Del 4 al 15 de març. 
Escola Municipal d’Adults. Espai Sales d’El Mirador
Dones i oficis a Castellar del Vallès. Del 7 al 15 de març. Vestíbul de
l’Institut Castellar
Exposició: “Artistes i dones”. Treballs d’alumnes que recreen les mirades de
pintors dels segles XIX i XX sobre la dona
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