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Mollet commemora el Dia de la Dona amb el projecte
“Teixim lligams per la igualtat”
L’Ajuntament de Mollet i les associacions de dones de la ciutat han
preparat un programa d’activitats per commemorar el Dia Internacional de
les Dones, el proper 8 de març, que continua amb el projecte de ganxet
urbà “Teixim lligams per la igualtat”.
Aquest projecte es va encetar el passat mes de novembre en el marc de la
commemoració del Dia Internacional de la No Violència contra les Dones. Es
tracta d’una acció reivindicativa que pren com a vehicle d’expressió el que
s’anomena ganxet urbà (urban knitting). El ganxet urbà consisteix en l’acció
conjunta de moltes persones que, teixint cadascuna un bocí de tela, creen
“abrics” per embolcallar arbres i mobiliari urbà, com si es tractés de grafits
inofensius. Aquest projecte pretén, en aquest cas, posar el focus d’atenció en
la igualtat de gènere.
Així, els arbres i bancs de la plaça Pau Casals seran embolcallats per teles de
ganxet de colors els proper dies 28 de febrer i 1 de març com a preludi al
conjunt d’activitats que es duran a terme a la ciutat durant tot el mes de març
en motiu del Dia Internacional de les Dones.
Per a dur a terme aquesta mostra reivindicativa visual, el CIRD Joana Barcala
comptarà amb la col·laboració de la xarxa de centres cívics i de gent gran, que
disposen d’un contenidor per recollir bocins de roba teixida o bé cabdells de
llana. D’aquesta manera, s’obre l’activitat a la ciutadania per tothom qui vulgui
prendre-hi part.
Com és habitual, a banda d’aquesta acció, s’han programat un sèrie d’activitats
reivindicatives durant tot el mes de març. Entre aquestes, la lectura del
Manifest del 8 de març que enguany tindrà lloc el divendres 7 de març, a les 12
del migdia, davant l’Ajuntament.
Adjuntem el programa d’activitats.
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