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- 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 s’allargaran fins
al 17 de març. Un any més, l’objectiu es divulgar la tasca cultural i social
de duen a terme les dones en general i les de Mollet en particular.
Aquest 2016 el programa pretén insistir en el reconeixement i en la visualització
de les dones en els diferents àmbits de la nostra societat. En aquest sentit s’han
programat un seguit de conferències com la que porta per títol Filòsofes
oblidades, amb la que es pretén recuperar la memòria d’aquelles dones que al
llarg dels segles, i malgrat les prohibicions, es van dedicar a aquest camp, o
xerrades com ara la que organitza l’associació de Dones Àgora anomenada A
més a més ..... les dones escriuen en la que es parlarà del significat de la
literatura feminista.
El programa d’enguany també s’ha centrat en abordar el tema de la conciliació
del temps personal amb les tasques de la llar amb activitats com ara Vius una
doble jornada? organitzada per Mariposas de metal. Adolescents amb ganes
d’obrir els ulls al món, una taula rodona a Ràdio Mollet sobre la conciliació
personal o Les dones i l’aigua a Mollet on a través d’una exposició fotogràfica i
una tertúlia el Centre d’Estudis Molletans vol reflexionar sobre com afectava a
les dones en les seves tasques domèstiques la manca d’aigua corrent a les llars.
Així mateix també hi hauran un seguit d’exposicions adreçades a homenatjar les
dones com Itineraris en la que l’associació d’artistes molletanes CREA ens
mostrarà l’obra de diferents artistes locals, Tot honorant una de les dones de la
meva vida en la que es posa en relleu el reconeixement del femení a la vida dels
homes o Més enllà del dolor, l’alegria i la dignitat de ser dona al món, a través de
la qual l’Associació Humanista Amalgama, amb la col·laboració de l’Associació
de Dones Gènesi, ens aproparà dones de diferents ètnies del món.
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.
Destacar també un dels actes més multitudinaris com tradicionalment ha estat el
sopar i el ball commemoratiu que organitzen les associacions de dones de Mollet,
que enguany serà el 12 de març.
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