MIERES CELEBRA EL DIA DE LA DONA

(8 i 9 de març de 2019)

El passat dissabte Mieres va ser una de les poblacions de Catalunya que va organitzar
activitats en motiu del dia internacional de la Dona. El divendres 8 de març es va fe un
dinar de dones on una vintena de veïnes varem compartir espai, converses i bones
estones tot menjant. El dissabte dia 9 va ser una jornada que va començar a la una del
migdia amb un dinar popular a l’exterior del pavelló on una trentena de veïnes i veïns
varen compartir les seves millors menges. Es un espai agradable i decorat per dones del
poble que participen a les activitats setmanals al centre cívic es van donar totes les
condicions per una diada agradable. Tot fent sobre taula es va aprofitar per presentar
l’Associació Aurora de Lloret. Aquesta associació feminista era la convidada del dia per
donar a conèixer la seva entitat i aprofitar l’oportunitat de projectar un documental de la
Dra. Aleu. Aquesta dona, pionera en la titulació de doctora a l’estat espanyol, té una
història curiosa i molt interessant. Una de les membres de l’associació Aurora és la
besnéta d’aquesta doctora que va explicar la història de la seva família i de com la
besàvia va aconseguir arribar a titular-se en medicina. Abans de la projecció del
documental i del relat de vida el grup de teatre de Mieres De 7 a 9 ens va fer més
agradable l’ inici de la tarda amb el monòleg “El despertar” de la dramaturga Franca Ramé
i el seu marit, el premi Nobel, Dario Fo. L’obra gira entorn una dona obrera, mare d’un
nadó que es veu estirada en un treball constant sense suport de ningú, ni del seu marit. A
través de llenguatge i situacions còmiques ens relata la seva realitat com a dona en una
època no tant llunyana d’ allò que malauradament encara és massa quotidià. També es va
aprofitar la tarda per presentar una iniciativa d’unes veïnes del poble de crear un grup de
gènere a la població. Val a dir que la valoració de la jornada ha estat molt satisfactòria per
totes les persones i entitats organitzadores i amb ganes de seguir organitzant actes com
aquest.

