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El Dia Internacional de les Dones es commemora a Castellar amb
una desena d’activitats

Dimarts 3 de març de 2015
Programes| Dia Internacional de les Dones - Edició 2015

La lectura del manifest es durà a terme dissabte 7 de març, a les 13 hores, al
carrer de Montcada

Una desena d’activitats que finalitzaran el proper divendres 13 de març
commemoraran enguany a Castellar del Vallès el Dia Internacional de les Dones,
que se celebra arreu del món cada 8 de març.

L’acte central de la programació d’aquest 2015 tindrà lloc dissabte, 7 de març, amb
diverses propostes que ubicades al carrer de Montcada. Així, a les 11 hores s’hi ha
previst l’actuació dels Amics del Country i de Pas de Ball, mentre que a les 13 hores
es procedirà a fer la lectura del manifest, que anirà a càrrec de la Jutgessa de Pau de
Castellar, Míriam Valldeperes.

Un cop finalitzi aquesta lectura es donarà pas a un moment musical amb el Cor de la
Nit d’Espaiart, dirigit per Sònia Gatell, i es penjarà el tapís “Granny Square”, teixit
a ganxet per alumnes de l’Escola Municipal d’Adults i integrants del Casal
Catalunya i Castellar Jove.

A més, els comerciants del carrer de Montcada faran un sorteig de vals de compra a
bescanviar per productes dels establiments participants. Tothom qui hi vulgui
participar pot recollir les seves butlletes fins al 7 de març als mateixos establiments.

Més activitats la setmana vinent

Les activitats continuaran la setmana vinent amb tastos de pilates, una sessió de
meditació, una representació de teatre i una projecció. En concret, dilluns 9, a les
15.30 h i a les 16.30 hores, es faran tastos de pilates al Casal Catalunya, adaptats a
persones majors de 60 anys. Aquesta mateixa proposta es farà també dimecres 11 de
març, al mateix escenari, a les 10 hores.

Per al dimarts 10 de març s’ha programat una sessió de meditació musical guiada
sota el títol “Jo dona”, que començarà a les 19 hores al Casal Catalunya. La
proposta, a càrrec d’Ainhoa Barquín de Psicovallès, és una invitació a experimentar
un viatge cap a l’essència femenina, per tal de gaudir, descobrir, reforçar i
compartir. Per assistir a aquesta activitat no cal tenir experiència prèvia en
meditació, però sí que es demana inscripció a la Regidoria d’Igualtat (c. Portugal, 2,
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tel. 93 714 40 40, en horari de matí), ja que les places són limitades.

L’endemà dimecres, a banda del tast de pilates a les 10 hores, tothom qui ho desitgi
podrà gaudir de la representació teatral Dorita Mayalde, cuinera. Es tracta d’una
reflexió en clau d’humor sobre els enigmes i les injustícies quotidianes de la vida
matrimonial, feta amb un espectacle còmic, gastronòmic i musical, que inclou la
interpretació de cançons. L’activitat començarà a les 18.30 hores i tindrà lloc a la
Sala d’Actes d’El Mirador.

Les activitats puntuals finalitzaran dijous 12 de març, amb la projecció a les 20.30
hores, també a la Sala d’Actes d’El Mirador, del documental Uchungu Na Tumaini,
crònica del dolor i l’esperança. Aquest és un documental produït per la Lliga dels
Drets dels Pobles en què es dóna veu a les dones víctimes de la violència a l'est de la
República Democràtica del Congo, les més vulnerables, junt amb els infants, en el
conflicte de la regió dels Kivu. L’acte comptarà amb l’assistència del director del
film, Josep Ramon Giménez.

A més de les propostes puntuals programades entre els dies 7 i 12 de març, des del
dilluns passat, 2 de març, i fins al dia 13 d’aquest mes es poden visitar a Castellar
dues exposicions. D’una banda, a l’Escola Municipal d’Adults, una mostra de
fotografies realitzades per alumnes de l’escola que porta per títol “Finestres
obertes”; de l’altra, un recull de lectures i material sobre dones que ha recopilat la
Biblioteca Municipal Antoni Tort i que es pot trobar a l’equipament.

Totes les activitats, dissenyades i organitzades en la Comissió Municipal per a la
Igualtat d’Oportunitats, són gratuïtes.
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