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Imatge promocional del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers
les dones 2017.

Diverses propostes commemoraran la setmana que ve el Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Dimecres 22 de novembre de 2017
Programes| Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
2017

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 dilluns, 27 de novembre i s’allargaran fins al dia 30 del
mateix mes.

La primera de les activitats previstes, sota el lema “Diguem prou a les violències”,
serà la doble lectura del manifest unitari que tindrà lloc dilluns, 27 de novembre. La
primera lectura es farà a les 12 h a la plaça de la Fàbrica Nova, de la mà dels
alumnes des l’Escola Municipal d’Adults i amb música de Joan Munt, professor de
l’Escola Municipal de Música Torre Balada. La segona, a les 18 hores, tindrà lloc a
la Sala d’Actes d’El Mirador i anirà a càrrec de Celenia Felguera, alumna de
l’Escola Municipal d’Adults i representant de les dones joves, i de Susi Gual,
representant de les dones grans.

A més de la lectura del manifest, l’acte previst dilluns a la tarda inclourà també
l’encesa d’espelmes per al record, com a mostra de sensibilització i lluita, la
iniciativa “L’arbre dels desitjos: Ens volem vives! Hi tens molt a dir...”, i un minut
de silenci en record de les víctimes. Finalment, a les 18.15 hores, es donarà pas a
l’obra de teatre En peu, a càrrec de Dona Cançó, una proposta que explica la història
d’una dona i la cerca de la seva autoestima.

També s’ha inclòs en la programació la caminada del cicle “Camina i fes salut”, del
dimecres 29 de novembre que, sota el títol “Fem passes contra les violències”,
recorrerà un itinerari urbà de baixa dificultat a partir de les 9.30 hores des de l’Àrea
Bàsica de Salut (c. Ripollet) i finalitzarà amb una lectura-cafè.

Les activitats puntuals amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones acabaran dijous 30 de novembre amb la projecció de la
pel·lícula Mustang, a les 18 hores a la Sala d’Actes d’El Mirador. El film mostra la
vida de cinc germanes òrfenes i els desafiaments a què s’enfronten com a
adolescents en una societat conservadora. L’activitat inclourà una tertúlia a càrrec
de Psicovallès.
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A banda de totes aquestes activitats puntuals, cal destacar que la Biblioteca
Municipal Antoni Tort ha preparat un recull bibliogràfic i material audiovisual que
està disponible a l’equipament. A més, a l’Escola Municipal d’Adults es podrà
visitar, del 24 al 30 de novembre, una exposició titulada “NO!”.

Per a més informació sobre aquestes activitats podeu consultar l'enllaç que apareix a
la part superior d'aquesta mateixa pàgina.
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