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Les Planes celebra el Dia de la Dona amb una xerrada sobre violència de gènere
Les Planes s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional de
la Dona amb un seguit d'activitats que han omplert tota la
setmana. Teatre i cinema s'han completat aquest dissabte amb
una exposició dels treballs que realitza el Grup de Dones de la
Creu d'en Blau i una xerrada sobre violència de gènere a
càrrec d'especialistes del CAP de Sant Cugat.

Les activitats relacionades amb el Dia Internacional de la Dona van començar el cap de setmana passat amb la
representació de l'obra 'La novia llevaba cola' per part de l'Agrupació teatral La Floresta. Dimecres es va
projectar la pel·lícula 'Las trece rosas', i divendres hi ha hagut un taller de patchwork.
Aquest dissabte, Dia de la Dona, les activitats han continuat amb la inauguració d'una mostra dels treballs
manuals que duen a terme durant l'any el Grup de Dones de la Creu d'en Blau.
Des de la comissió organitzadora dels actes, Maite Echevarría explica el contingut de l'exposició.
Maite Echevarría: L'exposició mostra els treballs que hem fet durant tot l'any de patchwork, punt de
creu, mitja, entre altres coses que fem.
També dissabte, una trentena de persones han participat a una xerrada titulada 'Violència de gènere i el paper
de la dona a la família', que ha anat a càrrec de la comissió de violència de gènere del CAP de Sant Cugat.
Una de les membres de la comissió, la doctora Margarita Espanyol, destaca la importància de la informació
per tal de combatre aquest problema.
Margarita Espanyol: Creiem que la manera d'eradicar la violència de gènere és donant informació. La
gent ha d'identificar les postures masclistes, que moltes vegades ens passen desapercebudes.
Durant la xerrada s'han explicat els diferents tipus de maltracte que hi pot haver entre homes i dones, així com
les diferències d'educació que reben els nens i les nenes dins d'una mateixa família.
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