Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Mollet commemora el Dia de les Dones amb un ampli
programa d’activitats
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es commemora el 8 de
març, l’Ajuntament de Mollet del Vallès i les diferents associacions de
dones de la ciutat han organitzat un seguit d’activitats que comencen el 24
de febrer i s’allargaran fins al 17 de març. Així mateix, com cada any,
l’Ajuntament s’adherirà al manifest consensuat entre la Generalitat, la
Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes amb una lectura pública
que es farà a les 12 del migdia a la plaça Major.
Aquest 2017 el programa insisteix especialment en el treball comunitari, creatiu
i d’inserció que al llarg de l’any fan els diferents grups de dones de la ciutat.
En aquest sentit s’han programat un seguit d’activitats com ara tertúlies, taules
rodones, exposicions o projeccions de vídeo al voltant de les dones
emprenedores o de la situació en la que es troben i com afronten el futur
immediat aquelles dones majors de 45 anys a l’atur.
Així mateix, dins la programació d’enguany, també hi hauran xerrades relatives
al paper de les dones en els moviments migratoris, un relat en primera persona
d’un exili forçat, actes de reivindicació feminista o les exposicions que acollirà La
Marineta anomenades Efectes personals o Amb cos de dona.
Al marge de totes les activitats programades, l’acte central de la diada tindrà lloc
el mateix 8 de març a les 12 h amb la lectura del manifest del Dia Internacional
de les Dones davant l’Ajuntament. Un manifest consensuat amb la Generalitat,
la Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes al que, un any més,
s’adhereix el consistori molletà.
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