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Dia Internacional de la Dona

Una desena d’activitats commemoraran del 6 al 14 de març el Dia
Internacional de les Dones

Dimarts 4 de març de 2014
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La lectura del manifest es durà a terme dissabte 8 de març, a les 12 hores, a la
plaça del Mercat

Castellar del Vallès durà a terme entre el 6 i el 14 de març una desena d’activitats
per commemorar del Dia Internacional de les Dones, que se celebra cada any arreu
del món el dia 8 de març.

Enguany, la programació començarà dijous, dia 6 de març, amb una tertúlia literària
sobre els llibres Luna, lunera, de Rosa Regàs, i Petons de diumenge, de Sílvia Soler.
La proposta, organitzada per la Biblioteca Municipal Antoni Tort, tindrà lloc al Bar
Cali (Galeries Califòrnia) a les 20 hores.

L’acte central de les activitats programades serà la lectura del manifest, prevista el
mateix dissabte 8 de març, a les 12 hores, a la plaça del Mercat, i que anirà a càrrec
de l’escriptora Josefina Llauradó.

El gruix de les propostes programades tindrà lloc la setmana vinent, amb xerrades,
tertúlies, cinema, exposicions, tallers i sortides. Així, dilluns 10 de març,
l’Ajuntament, a través de Castellar Jove, ha organitzat una xerrada taller a càrrec de
Míriam Ferrándiz, del col·lectiu antixexista de Sabadell Justa revolta. La xerrada,
titulada “Feminisme i moviment FEMEN”, es farà a les 20 hores a la Sala Lluís
Valls Areny d’El Mirador.

L’endemà, 11 de març, el Casal Catalunya acollirà, a les 15.30 i a les 17 hores, un
tast de gimnàs de recuperació funcional adreçat a dones majors de 60 anys, que
també es farà dijous dia 13 a les 10 hores.

L’Escola Municipal d’Adults també ha organitzat dues activitats puntuals per
commemorar el Dia Internacional de les Dones, que tindran lloc dimecres 12 de
març. D’una banda, a les 12 hores, una tertúlia a Ràdio Castellar (90.1 FM) que
porta per títol “Els acudits de WhatsApp sobre dones” i, de l’altra, una sessió
literària a la mateixa escola (c. Pedrissos, 9) amb lectures de poemes curts japonesos
Haikus, que anirà acompanyada duna demostració de l’art floral japonès Ikebana i
de degustació de te. Les activitats de dimecres es completaran amb la projecció de la
pel·lícula xilena Gloria, a les 18.30 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador.
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També forma part de la programació d’actes la sessió de ioga “Un temps per a tu”,
que organitzen l’entitat Tothicap i l’Ajuntament dijous 13 de març, a les 19 hores, al
gimnàs de l’escola Joan Blanquer. Les places per assistir-hi són limitades, i s’han de
reservar als telèfons 93 714 40 40 (matins) o 649 54 58 03 (tardes).

Les activitats es completaran amb la sortida del cicle Vine i Camina +60 del dijous
13 de març, que portarà els assistents a caminar entre Castellar i Sant Feliu. Les
inscripcions es poden formalitzar trucant al telèfon 93 714 40 40 en horari de matí.

Cal assenyalar que, a més de les activitats puntuals, l’Escola Municipal d’Adults
acollirà del 10 al 14 de març l’exposició “Les dones i els complements”.

Totes les activitats són gratuïtes.
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