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Castellar commemorarà el Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència vers les dones amb diverses activitats

Dimarts 17 de novembre de 2015

Castellar commemorarà un any més el Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència vers 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 divendres, 20 de novembre i s’allargaran fins al 5 de desembre.

La primera de les activitats previstes, que enguany s’engloben sota el lema
“Castellar diu no!”, serà la projecció del film Redención (Tyrannosaur), una
proposta del Club Cinema Castellar Vallès que s’ha programat divendres, 20 de
novembre, a les 21 h a la Sala d’Actes d’El Mirador. Es tracta d’un film que es
podrà veure en versió original subtitulada i que explica la història d’un vidu
alcohòlic, violent i autodestructiu que troba una esperança de redempció en Hannah,
una dona molt religiosa a qui coneix arran d'un altercat.

Les propostes centrals de la programació tindran lloc dimecres 25 de  novembre,
quan es donarà lectura al manifest institucional. En total, es faran tres lectures
públiques, dues a l’Escola Municipal d’Adults, a les 10.30 i a les 12.30 hores amb
l’acompanyament musical de Laia Rocavert, i una altra a les 19 hores a l’Auditori
del Casal Catalunya. Aquesta darrera lectura es complementarà amb uns moments
musicals a càrrec de l’escola de música 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 vers les dones.

També s’ha inclòs en la programació la caminada del cicle “Camina i fes salut”, del
mateix 25 de novembre que, sota el títol “Fem passes contra la violència vers les
dones”, recorrerà un itinerari urbà de baixa dificultat a partir de les 9.30 hores des
de l’Àrea Bàsica de Salut (c. Ripollet).

Ja a la tarda, amb la col·laboració de l’entitat Tothicap, es durà a terme un taller de
ioga titulat “AHIMSA” la no violència, a càrrec de Núria Santander. La proposta
pretén fer reflexionar els assistents amb la integració de cos i ment en un espai
experimental i lúdic, oferint moments de conscienciació entorn de la violència
contra les dones. Per participar-hi, cal formalitzar inscripció al telèfon 93 714 40 40
o a l’a/e tothicapcastellar@gmail.com.

Les propostes amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
vers les dones es completen amb un recull bibliogràfic sobre el tema que es pot
veure a la Biblioteca Municipal Antoni Tort fins al 28 de novembre, i amb
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l’exposició “Opinem!”, amb frases d’opinió sobre el tema, del 25 de novembre al 5
de desembre, al vestíbul de l’Escola Municipal d’Adults.

Incidència en la sensibilització de les joves i nou protocol d’intervenció en casos
de violència domèstica

Enguany, la Comissió municipal per a la igualtat ha volgut incidir especialment en
la sensibilització de les joves castellarenques menors d’edat, amb l’objectiu de
preveure i identificar relacions abusives entre nois i noies. En aquest sentit, la
comissió s’ha posat en contacte amb els responsables dels cursos de Garantia
Juvenil i dels centres d’educació secundària de la vila, que faran la lectura del
manifest i treballaran el tema a les aules amb materials de suport pedagògic, de
manera que participaran directament en la tasca de sensibilització i la promoció de
valors respecte la igualtat.

D’altra banda, els professionals municipals que treballen en l’àmbit de la violència
contra les dones han enllestit una actualització del protocol d’intervenció en casos
de violència domèstica, una tasca coordinada des de la Regidoria de Programes
Socials. La principal novetat respecte l’anterior protocol, que datava de 2004, és que
recull una visió més integral, que incorpora tres fases més a afegir a la fase
d’atenció: les fases de prevenció, detecció i recuperació.

El nou document tècnic, que s’ha elaborat amb l’assessorament de la Diputació de
Barcelona, se sotmetrà a consideració dels diferents grups municipals per tal que
sigui aprovat properament en un Ple de l’Ajuntament.
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