
	  
 

Jornada rècord de punt a mà a Barcelona 
El WWKiP Day de Crealia va comptar amb la participació de més 
de 450 persones i va recaptar 3.000 € per la Fundació Arrels 

 
Sota un sol estiuenc i enmig a centenars de turistes, al 
voltant de 450 persones han estat teixint a mà davant de la 
Catedral de Barcelona l'últim dissabte 9 de juny. Entre les 
11h i les 14h es va celebrar allí el Dia Mundial de Teixir a 
Mà en públic (WWKiP Day) organitzat per la Plataforma 
Crealia, una entitat sense ànim de lucre vinculada a 
l'Associació Empresarial de Merceria i Fornitura d'Espanya 
(ASEMFO). Va ser la primera d'una sèrie de kedades que es 
realitzen a tot el món al llarg d'aquesta setmana amb 
l'objectiu de posar en contacte les persones aficionades al 
punt i visibilitzar la renovació de l'art de teixir a mà. 
L'esdeveniment ha estat fins ara el més multitudinari a 
Espanya, on el WWKiP Day se celebra des del 2006. 
	  
A més de promoure la interacció de participants amb diferents 
nivells d'experiència, l'activitat impulsada per Crealia va 
tenir la finalitat de recaptar donacions per a la Fundació 
Arrels, una de les principals ONG de Catalunya que treballa 
amb l'assistència a persones sense llar. L'import recaptat, 
incloent-hi les aportacions dels socis de Crealia, ha assolit 
els 3.000 € que seran lliurats a la Fundació Arrels per 
moblar pisos d'acollida. 
 
 
Manta solidària  
Les i els participants van arribar al WWKiP aconsellats per 
botigues de llanes i labors de Barcelona i rodalies així com 
també a través de convocatòries publicades en blogs i en 
alguns mitjans de comunicació. Dones, homes, nenes i nens 
procedents de diverses parts, a més d'alguns turistes, han 
teixit un total de 600 quadres de de 15 cm x 15 cm amb els 
quals al llarg del matí es va anar folrant, de manera 
simbòlica, una caseta de cartró . Properament les peces seran 
unides entre si per persones voluntàries, i formaran una o 
dues mantes gegants que es sortejaran en un proper 
esdeveniment de la Plataforma Crealia a benefici de la 
mateixa Fundació Arrels. 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
L'organització del WWKiP Day de Crealia va comptar amb el 
suport de l'Ajuntament de Barcelona, que va habilitar una 
àrea de 600 m2 amb 300 cadires, i amb el voluntariat de col · 
laboradors pertanyents a les empreses vinculades a la 
Plataforma Crealia ia la Fundació Arrels. Entre els visitants 
i presents hem comptat amb la tinent de batle de Qualitat de 
Vida, Esports i Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona, Maite 
Fandos, i amb el Quart Tinent d'Alcalde Jordi Arcarons. 
ASEMFO i Plataforma Crealia han estat oficialment 
representades per la seva presidenta Mireia Roses i la seva 
vicepresidenta Maria José Conde. 
	  

El WWKiP Day 
Creat el 2005 per la jove australiana Daniele Landes, el Dia 
de Teixir a Mà en públic és una convocatòria oberta que 
s'organitza a través de les xarxes socials. Aquest any s'han 
registrat aproximadament 500 kedades per celebrar a tot el 
món, 24 d'elles a Espanya, (i) 4 a Barcelona. Les dates i 
locals dels esdeveniments es poden consultar a la pàgina 
oficial del WWKiP Day, en l'apartat Find a Kip. 

	  
	  
	  

	  
	  

www.wwkipday.com	  
press@wwkipday.com 

 
 
 

 
 
 

 
 

                         Contacte per a entrevistes:  
Eulàlia Ubach  

Responsable de Comunicació la Plataforma Crealia 
607 885 970 

eulaliaubach@telefonica.net 
www.crealiaplataforma.wordpress.com	  

	  
	  
	  



	  
----------------------------------------------------------- 
Qui som: 
 
 
Crealia és la plataforma de suport a l'Associació 
Empresarial de la Merceria i Fornitura (Asemfo), 
entitat que agrupa les principals firmes de 
fabricants, majoristes i detallistes del sector de la 
merceria creativa i les manualitats a Espanya. 
Entre els seus objectius destaquen la promoció i 
l'organització d'activitats de caràcter didàctic, 
promocional i d'intercomunicació. 
 
Actualment, formen part de Crealia els següents socis 
de Asemfo: 
 
Byetsa  
Castelltort  
Coats  
DMC 
Folch  
Freudenberg  
Güttermann  
Katia  
Manubens  
P&B  
Pony 
 
 
 
 
 
 

 
ASEMFO CREALIA 

Viladomat 174, 4º 
08015 Barcelona 

Tel.: 934 538 604 
e-mail asemfo@cet-textil.org   

www.crealiaplataforma.wordpress.com 
	  


