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L’Ajuntament, les entitats i els centres d’ensenyament
de Mollet amb el Dia Internacional per a l’eliminació de
la violència envers les dones
L’Ajuntament de Mollet del Vallès s’adhereix un any més al Manifest del 25
de Novembre per a l’eliminació de la violència contra les dones. Enguany,
com a novetat, a la lectura del manifest que és farà a les 12 hores a la Plaça
Major, hi assistiran els alumnes dels vuit centres de secundària de la ciutat.
Com cada any, l’Ajuntament de Mollet se suma a aquest Manifest Institucional
per tal de manifestar, una vegada més, el seu rebuig sense pal·liatius a la
violència masclista, el ple suport a totes aquelles accions destinades a
denunciar-ne les causes i la ferma voluntat de seguir treballant per eradicar
aquesta xacra.
Per fer palès el compromís de Mollet contra la violència masclista i de qualsevol
tipus de violència, el 24 de novembre hi hauran un seguit d’activitats al CIRD
Joana Barcala, al Centre Cívic de Can Borrell, el 25 una tertúlia a Ràdio Mollet i
una parada informativa de la Creu Roja a la Plaça de Catalunya a les 10 hores i
el 27 una acció denúncia de l’Associació de Dones àgora, a les 12 hores, a la
mateixa plaça.
La lectura del Manifest serà el mateix dia 25, a les 12 del migdia, a la Plaça Major.
Enguany, com a novetat, a la lectura del Manifest, hi assistiran els alumnes dels
vuit centres de secundària que, acompanyats dels seus professors/res,
desplegaran una pancarta amb un lema que posteriorment llegirà un/una
representant de cada institut. En total, dels vuits centres, s’espera l’assistència
de gairebé 900 persones.
Estimar no fa mal
Fa anys que l’Ajuntament va iniciar el programa Estimar no fa mal als centres de
secundària de la ciutat com a eina pedagògica orientada a la població adolescent
i a les seves relacions de parella. El propòsit és sensibilitzar, prevenir i eradicar
la violència masclista en aquest col·lectiu, mitjançant un seguit de dinàmiques de
grup a través, per exemple, del teatre social, tallers, jocs de rols, i dinàmiques
grupals que incentiven a la participació i la reflexió.
Fins ara, el programa s´ha impartit majoritàriament a tercer d’ESO i primer de
batxillerat amb la participació de 44 grups, 1.157 alumnes i 45 professors. En
total, s’han fet 159 sessions repartides pels 8 centres de secundària.
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