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Diverses activitats commemoraran el Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones
Dimarts 18 de novembre de 2014
Programes| Dia Mundial contra la Violència de Gènere 2014
L’efemèride se celebra arreu del món el 25 de novembre
Castellar commemorarà un any més el Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, que se celebra arreu del món el 25 de novembre.
Enguany, la Comissió municipal per la igualtat d’oportunitats ha organitzat diverses
propostes que començaran la setmana vinent i s’allargaran fins al 5 de desembre.
La primera de les activitats previstes, que enguany s’engloben sota el lema
“Castellar diu prou!”, serà la lectura del manifest institucional, dimarts 25 de
novembre. Enguany se’n faran tres: dues a l’Escola Municipal d’Adults (c.
Pedrissos, 9), a càrrec del mateix centre, a les 11 i a les 20.30 hores, que estaran
musicalitzades per Laia Rocavert, i una tercera a la Biblioteca Municipal Antoni
Tort. Aquesta darrera lectura es complementarà amb uns moments musicals a càrrec
del conjunt de cambra dels alumnes de 12 a 14 anys d’Artcàdia, un minut de silenci
en record de les víctimes de violència masclista, i l’encesa d’espelmes per al record
com a sensibilització i lluita contra la violència envers les dones.
La proposta programada dimecres 26 de novembre és una caminada del cicle
“Camina i fes salut”, que s’ha inclòs en el programa d’activitats amb el títol “Fem
passes contra la violència envers les dones”. La sortida, que recorrerà un itinerari
urbà de baixa dificultat, començarà a les 9.30 hores des del Centre d’Atenció
Primària (c. Ripollet).
Tallers i exposicions
Les activitats puntuals inclouen també dos tallers, gratuïts com la resta de propostes.
D’una banda, dijous 27 de novembre, de 19 a 20.30 hores al gimnàs de l’escola Joan
Blanquer, “Connecta’t amb el teu interior”, un taller de ioga per a la reflexió,
integrant cos i ment en un espai experimental i lúdic. Aquesta activitat anirà a càrrec
de Núria Santander i inclourà moments de conscienciació entorn de la violència
contra les dones. Per poder-hi participar cal inscriure’s a l’adreça electrònica
tothicapcastellar@gmail.com o bé al telèfon 93 714 40 40. El segon taller programat
tindrà lloc divendres 5 desembre en dues sessions, a les 10 i a les 19 hores, a
l’Escola Municipal d’Adults. A càrrec de Montse Rueda, “Les dones i la publicitat”
farà una anàlisi del tractament que reben les dones per part dels mitjans de

comunicació.
Les propostes amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones es completen amb un recull bibliogràfic sobre el tema que es pot
veure a la Biblioteca Municipal Antoni Tort fins al 29 de novembre, i amb
l’exposició “Obrim finestres!”, amb frases d’opinió, del 25 de novembre al 5 de
desembre, al vestíbul de l’Escola Municipal d’Adults.
D’altra banda, l’organització convida també a la participació en la proposta “Fes-te
un selfie en contra de la violència de gènere”. Es tracta de fer-se seguidor a
Instagram de l’usuari @castellarjove i penjar en aquesta xarxa social una autofoto
amb una peça de roba o complement de color lila amb l’etiqueta
#castellarprouviolenciadona.
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