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Mollet commemora el 8 de Març amb un programa
d’activitats en què destaca la conscienciació del jovent
El proper 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones.
Com cada any, l’Ajuntament de Mollet i les associacions de dones de la
ciutat han creat un programa d’activitats per sensibilitzar la població
sobre la perspectiva de gènere, en què hi destaquen les activitats
adreçades al jovent.
Al voltant d’aquesta commemoració, l’Ajuntament de Mollet està treballant la
conscienciació del jovent en la perspectiva de gènere, a través del programa
que impulsa la Generalitat de Catalunya Estimar no fa mal. S’estan
desenvolupant diferents tallers entre l’alumnat de 3r d’ESO a 2n de Batxillerat
dels centres de secundària. Un total de 625 nois i noies hi prendran part amb
l’objectiu que agafin consciència de la diferenciació social entre gèneres i dels
rols masculins i femenins, de manera que aprenguin a evitar la discriminació i
creïn nous models socials de comportament més igualitari. Aquesta experiència
també està resultant molt enriquidora de cara a proposar noves alternatives
perquè el jovent s’impliqui en les polítiques d’igualtat del municipi.
Arran de tot aquesta feina als instituts, s’ha preparat un programa especial del
magazín matinal de Ràdio Mollet Posa’t les Piles (dilluns 9 de març, 9 h) en què
hi intervindran alumnes i professors que han participat en el programa Estimar
no fa mal i que dialogaran sobre les experiències del jovent a l’entorn de la
parella.
La commemoració del 8 de març, que s’allargarà durant tot el mes de març i
fins a l’abril, no seria possible sense la implicació de les entitats de dones de la
ciutat, que organitzen nombroses activitats adreçades a un públic divers. Entre
aquestes, l’Associació CREA i l’Associació de Dones més enllà de Casa
organitzen dues exposicions amb motiu del 8 de març. S’inauguraran el
divendres 6 de març, a La Marineta.
Com a novetat d’enguany, l’Associació de Dones Àgora proposa un cicle de
xerrades amb escriptores que, sota el títol Paraules en clau violeta, parlaran de
la seva obra i la seva experiència.
També cal destacar entre les activitats, la Lectura del Manifest que tindrà lloc el
dilluns 9 de març, a les 12 del migdia, a la plaça Major. I un dels actes més
multitudinaris és el sopar commemoratiu que organitzen de manera conjunta
totes les associacions de dones, el dissabte 7 de març, al Mercat Vell.

Adjuntem programa d’activitats.
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