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Imatge del Dia Mundial contra la Violència de Gènere 2013

Castellar commemorarà amb diverses activitats el Dia Mundial
contra la violència envers les dones

Dimarts 19 de novembre de 2013
Programes| Dia Mundial contra la Violència de Gènere 2013

L’efemèride se celebra arreu del món el 25 de novembre, i enguany porta per
lema “Prou violència envers les dones!”

Castellar commemorarà un any més el Dia Mundial Contra la Violència envers les
dones, que se celebra arreu del món cada 25 de novembre, amb diverses activitats
que començaran la setmana vinent i s’allargaran fins al proper 13 de desembre.

Així, la primera de les propostes, que enguany s’engloben sota el lema “Prou
violència envers les dones!”, tindrà lloc dilluns 25 de novembre i consistirà en tres
lectures del Manifest contra la violència de gènere, a càrrec de l’Escola Municipal
d’Adults. D’una banda, al mateix edifici del centre, a les 11 i a les 20.30 hores i, de
l’altra, en un acte que se celebrarà a les 18 hores a la plaça del Mercat. Aquesta
darrera lectura es complementarà amb una inflada de “globus per al record”, un
minut de silenci a càrrec d’Artcàdia i l’activitat “Vacuna’t contra la violència de
gènere, a càrrec de la Regidoria de Joventut.

Dimecres 27 de novembre es duran a terme quatre activitats relacionades amb
aquesta efemèride. A les 9.30 hores començarà la caminada del cicle “Camina i fes
salut” que s’ha inclòs en el programa d’activitats amb el títol “Fem passes contra la
violència de gènere”. La sortida, que recorrerà un dels itineraris urbans de baixa
dificultat del municipi, s’iniciarà al Centre d’Atenció Primària de la vila. La segona
activitat del dia serà una tertúlia a l’entorn de qüestions de gènere que s’emetrà per
Ràdio Castellar (90.1 FM) d’11.30 a 12.00 hores, i que anirà a càrrec de Míriam
Valldeperes, jutgessa de pau de la vila.

Ja a la tarda, l’Escola Municipal d’Adults serà l’escenari d’una tertúlia-cafè literària
que començarà a les 18 hores i que consistirà en la lectura de diversos contes sobre
violència envers les dones. Finalment, l’entitat Tothicap ha previst un taller de
meditació titulat “Meditem per la pau”, que tindrà lloc a les 19 hores al Casal
Catalunya. Per participar-hi, caldrà formalitzar inscripció a través del correu
electrònic tothicapcastellar@gmail.com, o trucant al telèfon 649 54 58 03 en horari
de tarda.

La darrera de les activitats puntuals del Dia Mundial contra la Violència de Gènere
serà la projecció del film Etz Limon (Los limoneros), que es projectarà divendres 13
de desembre a la Sala d’Actes d’El Mirador en versió original subtitulada en
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castellà. Aquesta pel·lícula, proposada pel Club Cinema Castellar Vallès, és un
drama protagonitzat per una vídua palestina que té el cisma entre Palestina i Israel
com a teló de fons. El film, guanyador del premi del Públic al Festival de Berlín el
2008, començarà a les 21 hores. L’entrada general per assistir a la projecció té un
preu de 5 euros, mentre que serà gratuïta per als socis de l’entitat.

Les propostes amb motiu del Dia Mundial contra la Violència de Gènere es
completaran amb un recull bibliogràfic sobre el tema que s’instal·larà a la Biblioteca
Municipal Antoni Tort entre el dimarts 19 i el dissabte 30 de novembre, i amb
l’exposició “Opinem!”, que es podrà veure al Mercat Municipal i a l’Escola
Municipal d’Adults del 25 de novembre al 5 de desembre.
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