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Actualitat
L’escriptora i professora Carme Junyent oferirà dilluns una
xerrada sobre l’ús no sexista del llenguatge en el marc del 8M
Divendres 4 de març
Programes| Dia Internacional de les Dones 2022
La programació castellarenca del Dia Internacional de les Dones 2022 recull
una vintena d’activitats
La xerrada que l’escriptora i professora de la Universitat de Barcelona Carme
Junyent oferirà dilluns vinent, 7 de març, sota el títol “De la llengua no sexista a la
llengua inclusiva: voleu dir que anem bé?” és una de les propostes destacades de la
programació al voltant del Dia Internacional de les Dones d’aquest 2022 a Castellar
del Vallès.
Junyent parlarà sobre l’ús del llenguatge no sexista, la temàtica principal que
analitza en el seu darrer llibre, Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou
, amb una setantena més de lingüistes, en una proposta que començarà a les 19 hores
a la Sala d’Actes d’El Mirador.
La lectura del manifest del 8M es farà dimarts, 8 de març, a les 18 hores a la Sala de
Petit Format de l’Ateneu, i anirà a càrrec de l’equip de futbol femení de la Unió
Esportiva Castellar i del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història. A més, en
aquest acte es parlarà de la visió de la dona a través del nomenclàtor de Castellar,
que recentment ha incorporat noms de dones.
També són protagonistes els noms de dones al Camí Lila, un itinerari d’uns 6 km
per l’entorn urbà i natural que proposa diverses parades en què es dona accés a
continguts relacionats amb dones. Aquest recorregut es farà, de forma guiada,
diumenge 13 de març, a partir de les 9 h. Per participar-hi, cal fer inscripció al
formulari habilitat a www.castellarvalles.cat/femelcamilila.
D’altra banda, aquest proper diumenge, 6 de març, tothom qui ho vulgui podrà
participar de la proposta “Totes som artistes”, un taller d’art i creativitat organitzat
per l’Ajuntament i el col·lectiu Nadryv, en què es convida la ciutadania a crear la
seva pròpia obra d’art d’11 a 14 hores i de 16 a 18 hores a la plaça d’El Mirador.
Totes les obres que sorgeixin d’aquesta iniciativa s’exposaran a la plaça d’El
Mirador el dimarts 8 de març, de 10 a 19 hores.
Les propostes s’allarguen fins a finals de març
Les activitats al voltant del Dia Internacional de les Dones ja han començat, amb un
taller de samarretes titulat “SamarreTETAS” organitzat per l’equipament juvenil La
Fàbrica que també es durà a terme aquesta tarda i el dilluns, 7 de març. La Fàbrica

també ha programat un altre taller, titulat “Benvinguda a la vida cíclica. La regla.
Aprèn, juga i crea amb el teu cicle”, els dies 10 i 24 de març.
Altres tallers que es duran a terme aquests dies són el de percussió corporal per a
dones amb diversitat funcional que tindrà lloc a La Fàbrica el 8 de març, la proposta
de SonaSwing “Dona, vine i desperta el teu swing!”, el 12 de març a la Sala de
Plens de l’Antic Ajuntament, i diversos tallers per a majors de 60 anys programats
al Casal Catalunya (l’11 de març, “memory sports” al matí i “pilates” a la tarda; i el
18 de març, “ioga” al matí i “hipopressius i core” a la tarda). Les persones majors de
60 anys també podran participar dijous 17 de març en la sortida del cicle Vine i
Camina +60 al Camí Lila, a partir de les 9 hores.
El cinema i el teatre també tindran el seu espai en la programació. Així, dimarts, 8
de març, a l’Auditori es projectarà, a les 20.30 h, la pel·lícula Hive (Colmena), que
s’inclou en la programació de la Mostra de Cinema de Castellar del Vallès BRAM!
D’altra banda, dijous 10 de març la Sala de Petit Format acollirà a les 20 hores
Digues que m’estimes... Tastets de Montserrat Roig, una proposta de lectures i
música organitzada per la Biblioteca Municipal Antoni Tort, amb la col·laboració de
l’Esbart Teatral de Castellar i Espaiart.
Les activitats puntuals es completen amb una sessió de ioga i meditació adreçada a
dones organitzada per Tothicap el 15 de març, a les 19 hores al Casal Catalunya, i
un cafè feminista que tindrà lloc a La Fàbrica el 25 de març a les 16.45 hores.
Finalment, la programació inclou tres exposicions: del 7 a l’11 de març, “Dones
músiques a l’Escola Municipal de Música Torre Balada i “Les teixidores” a l’Escola
Municipal de Persones Adultes. A més, la Biblioteca exposarà del 4 al 12 de març
un recull bibliogràfic de temàtica de dones.
Podeu consultar tots els detalls de la programació del Dia Internacional de les Dones
a www.castellarvalles.cat/diadelesdones2022.
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