
	  
 

DIADA MUNDIAL DE PUNT DE MITJA EN PÚBLIC 

CREALIA ORGANITZA UNA “KEDADA SOLIDARIA” D’AFICIONADES A FER 
PUNT DE MITJA I GANXET PER CELEBRAR EL “WWKiP DAY” A 
BARCELONA 

Dins de l'esdeveniment mundial “WORLD WIDE KNIT IN PUBLIC 
DAY” (Diada Mundial de fer Punt de Mitja en Públic), que 
aquest any es celebra entre els dies 9 i 12 de juny, la 
Plataforma CREALIA, pertanyent a l'Associació de Merceria, 
ASEMFO, i amb el suport l'Ajuntament de Barcelona, proposa 
una gran trobada de fer punt de mitja o ganxet a l'Esplanada 
de la Catedral de la Ciutat Comtal. 
 
L’activitat es realitzarà el dissabte 9 de juny entre les 11h 
i les 14h i té un objectiu solidari, ja que es farà una 
recol·lecta entre totes les persones participants en favor de 
la Fundació Arrels,la ONG especialitzada en ajudar les 
persones que no tenen casa. La proposta és reunir 3.176€ 
perquè aquesta fundació pugui condicionar un pis, 
però si en reunim 460,35€ es pot muntar una habitació 
individual, amb 400€ es pot garantir l’alimentació i 
l’allotjament d’una persona a un pis durant un mes o amb 
1.460€ es pot allotjar una persona durant un any en una 
habitació de lloguer. Les donacions són voluntàries. 
 
A les aficionades se les convida a portar a la KEDADA, la 
feina de mitja o ganxet que tinguin a mig fer o/i a realitzar 
trossos quadrats de 15 cm x 15cm. amb els quals es folrarà 
una caseta de cartró per simbolitzar el suport a totes les 
persones “sense sostre”. Hi haurà 300 cadires i en el punt 
d'informació situat visiblement a l’Esplanada, també hi 
hauran agulles, ganxets i llanes per a tothom, dones i homes, 
nens i nenes que s'apuntin de forma espontània. Tots hi sou 
convidats. 
 
 

Contacte per a entrevistes:  
Eulàlia Ubach  

Responsable de la Plataforma Crealia 
607 885 970 

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

	  
	  
	  
	  



	  
----------------------------------------------------------- 
Què es el, 
World Wide Knit in Public Day 
 
El Dia Mundial de Fer punt de mitja en Públic és una 
trobada que es celebra simultàniament en diverses 
parts del Món amb l'objectiu principal de que tots, 
aficionades i aficionats d’una mateixa localitat, es 
puguin reunir en un espai pùblic per comunicar la 
idea de que fer punt de mitja es una activitat 
comunitària, molt divertida de fer.  
 
La proposta va ser llançada per l'australiana 
Danielle Landes el 2005, i al primer any es van 
celebrar 25 esdeveniments arréu del món. L’any 2006 
hi van haver 70 localitats implicades i el 2008 es 
va arribar a organitzar-s’hi en 800 ciutats i pobles 
a llocs com Austràlia, Estats Units, Alemanya, 
Espanya y Brasil. 
  
El WWKiP es celebra anualment entre el segon i el 
tercer dissabte del mes de juny. Els esdeveniments 
són publicats pels organitzadors locals a la pàgina 
oberta del grup WWKip a internet: 
 
 

 
 

www.wwkipday.com 
press@wwkipday.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 
 
 
 

www.crealiaplataforma.wordpress.com 
 
 

ASEMFO CREALIA 
Viladomat 174, 4º 

08015 Barcelona 
Tel.: 934 538 604 

e-mail asemfo@cet-textil.org   
 

 
	  



	  
---------------------------------------------------------- 
Solidaritat amb l’oenegé d’aguda als “Sense sostre” 
 
 
Fundació Arrels 
Arrels és una fundació privada dedicada a l'atenció 
de persones sense llar de la ciutat de Barcelona. 
Criada el 1987 té com a principal objectiu 
col·laborar en el desenvolupament integral de les 
persones en situació d’exclusió social, concretament 
en el de les persones sense sostre que es troben en 
una situació més crítica. En el decurs de la nostra 
tasca, Arrels n’ha atès més de 6.000 persones en 
aquesta situació. 
 
L’actual equip de l’entitat està format per 50 
professionals, 256 voluntaris i 5.362 socis i 
donants que fan possible dur a terme diferents 
programes d’actuació. La Fundació compta amb un 
centre obert al barri del Raval de Barcelona, 20 
d’allotjament a la Llar Pere Barnés, 20 de les quals 
concertades amb l'Ajuntament de Barcelona.  
 
Constituida com a fundació privada benèfica de tipus 
assistencial el 8 de maig de 1998,la Fundació Arrels 
finança les seves activitats principalmente amb 
aportacions de persones i entitats privades (53%) i 
amb el suport de les administracions públiques 
(39%).  El 8% dels seus ingressos provenen de les 
mateixes persones ateses, que aporten una part del 
cost de l’allotjament i d’aquesta manera es fan 
responsables del seu propi procés de millora 
personal.  
 
 
 

www.arrelsfundacio.org 
 

Portaveu de la entitat:  
Ramón Noró  

93 441 29 90 


