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Acció de resposta a la catedral de
Vic a les paraules del bisbe
qualificant l'avortament de
«genocidi»
Hi han participat una cinquantena de persones que s'han concentrat a la porta
de la catedral abans de la missa de 2/4 de 12 | El manifest del col·lectiu
feminista Adona't demana que la gent apostasiï davant la glossa del bisbe
Casanova

Una cinquantena de persones han participat a la concentració | Josep Comajoan

Una cinquantena de persones han participat aquest diumenge al migdia en l'acció de resposta a
les paraules del bisbe de Vic, Romà Casanova, on qualificava l'avortament de «genocidi». L'acció,
convoacada des d'Arran i els col·lectius feministes Adona't i La Xinxa, ha consistit en la col·locació
d'un seguit de cartells reivindicatius davant la catedral i una concentració d'uns 20 minuts a la
porta del temple, coincidint amb l'entrada dels fidels a la missa de 2/4 de 12. Al final, a fora han
estat més que a dins, on una trentena de persones han seguit la missa.
En el manifest d'Adona't que s'ha llegit durant l'acte, s'hi deia que l'acte era una «defensa» dels
drets de les dones «davant una església que té com a tradició atacar-nos, abans ens cremaven a
foc viu i ara pretenen fer-ho a foc lent cremant els nostres drets». I davant l'opinió expressada pel
bisbe de Vic en la seva polèmica glossa setmanal, on es mostrava crític amb el fet que es
bategés les criatures cada vegada més tard per impedir que aquestes decidissin si es volien
batejar o no, el comunicat d'Adona't anima a la població adulta «amb consciència i capacitat de
raonar que apostasiï i marxi d'una institució que segueix alimentant amb el seu discurs el
terrorisme masclista».
Durant l'acte les persones concentrades també han cridat alguns eslògans o mostrat missatges
com «Nosaltres parim, nosaltres decidim», «Fora els rosaris dels nostres ovaris», «El bisbe de
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Vic és un misògin», «L'avortament és un dret, no un genocidi», «Avortament lliure i gratuït», «Cap
agressió sense resposta», «Romà Casanova, inquisidor» o «Senyor bisbe, no deliri i pagui l'IBI».
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Algunes imatges de la concentració d'aquest migdia al a catedral de Vic Foto: Josep Comajoan

Mentrestant, a dins la catedral, una trentena de persones han seguit la missa de 2/4 de 12 Foto: Josep
Comajoan
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