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L’Ajuntament de Mollet s’adhereix al Manifest del 25 de
Novembre, 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 i se suma,
també, a l’adhesió que ha fet el món de l’esport a aquesta declaració. La
lectura del Manifest es farà el mateix dia 25 a la Plaça Major a les 12 del
migdia.
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 l’Ajuntament de Mollet en la condemna de la
violència masclista i de qualsevol tipus de violència, entre el 23 i el 27 de
novembre hi hauran un seguit d’activitats que culminaran amb la lectura del
Manifest, el 25 de novembre, a les 12 del migdia, a la Plaça Major.
Adhesió del món de l’esport
Així mateix, l’Ajuntament també subscriu l’adhesió del món de l’esport a la
declaració de condemna refermant la defensa d’un esport que promogui els
valors que li són inherents com ara l’educació, el respecte vers els altres i el
sacrifici, lluny de qualsevol tipus de violència.
De fet, el mateix dia 25, al marge de la lectura institucional, també hi haurà un
acte d’adhesió i lectura del món de l’esport al Manifest que es farà a la Pista
Municipal d’Atletisme.
En la mateixa línia, un dels actes programats a Mollet per contribuir a la lluita
contra la violència de gènere a l’esport girarà entorn a un debat on homes dels
clubs esportius de la ciutat reflexionaran sobre la masculinitat i la seva
responsabilitat en aquests tipus de violència.
Pel que fa a la difusió a través dels mitjans de comunicació, i també dins del
programa d’activitats, s’ha realitzat una tertúlia a Vallès Visió amb especialistes
en violència de gènere, cossos de seguretat i joves del municipi i, el proper 25
de novembre, des de l’Institut Vicenç Plantada, Ràdio Mollet oferirà un

programa per debatre entorn al món educatiu i a la violència a les xarxes
socials.
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