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Actualitat

L’Ajuntament demana a la ciutadania fotografies sobre les dones i
els oficis de Castellar al llarg del temps

Dimecres 11 de febrer de 2009

Les fotografies s’inclouran el 2010 a l’exposició Dones i oficis de Castellar del
Vallès, el projecte de la qual es presentarà el proper 12 de març

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està preparant per a l’any 2010, amb motiu del
Dia de la Dona, una exposició sobre les dones i els oficis al municipi al llarg del
temps. Amb aquest objectiu, es demana a la ciutadania de la vila que faciliti
fotografies de dones de Castellar treballant en diferents oficis, ja siguin oficis antics
que ja no existeixen com nous oficis o oficis que han evolucionat al llarg del temps.

Aquestes imatges s’inclouran a la presentació del projecte de l’exposició Dones i
oficis de Castellar del Vallès, que es presentarà el proper dia 12 de març al Casal
Catalunya en un dels actes commemoratius del Dia de la Dona Treballadora
d’enguany. Per aquest motiu, el termini de presentació de fotografies finalitzarà el
dia 6 de març. Les persones que vulguin col·laborar en aquest projecte podran portar
les seves fotografies a la Biblioteca Antoni Tort (de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h) o
bé a l’Ajuntament (de 15 a 20 h).

L’acte de presentació del projecte el 12 de març al Casal Catalunya, que començarà
a les 18 hores, inclourà també una xerrada i taula rodona a càrrec de la historiadora
Sònia Guerra, que porta per títol El treball de les dones a través del temps. Cal
assenyalar que, durant l’acte, s’habilitarà un servei de canguratge al Casal
Catalunya.

Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n
Biblioteca Municipal Antoni Tort
C. de Sala Boadella, 6
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