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El moviment feminista ?Un violador
en tu camino' arriba a Osona
Prop de 200 dones van participar diumenge a la performance 'Un violador en tu
camino', traduïda al català, a Vic | La intervenció, organitzada per L'Ortiga
Feminista, es va fer a la plaça Major i a la Catedral

Un moment de la performance 'Un violador en tu camino' aquest diumenge davant la Catedral de Vic |
L'Ortiga Feminista

A finals de novembre vam començar a veure com dones d'arreu del món es manifestaven sota el
crit «La culpa no era meva, ni d'on estava ni de com vestia». És la performance Un violador en tu
camino, de Las Tesis, un col·lectiu feminista xilè que va aprofitar que el 25 de novembre, el Dia
Internacional contra les Violències Masclistes, coincidia amb les manifestacions que viu el país
des de fa 2 mesos.
La revolta de les dones xilenes s'ha convertit en un símbol més del moviment feminista
internacional i ja s'ha reproduït la mateixa intervenció artística als carrers de desenes de ciutats
d'arreu del món, també a Catalunya, que després de passar per ciutats com Barcelona o
Tarragona, aquest diumenge es va fer a fer a Vic. Prop de 200 dones es van sumar a la
convocatòria del col·lectiu L'Ortiga Feminista en ple Mercat Medieval de Vic.
Les participants es van trobar a les 11 del matí a la Bassa dels Hermanos per assajar i per
interpretar la performance, amb la lletra traduïda al català, a partir de les 12 a la plaça Major de Vic.
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Després es van traslladar davant la Catedral, un espai especialment simbòlic ja que el bisbe de
Vic, Romà Casanova, s'ha pronunciat en diverses ocasions contra l'avortament, titllant-lo fins i tot
de «genocidi»
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/52671/bisbe/vic/titlla/avortament/genocidi/retreu/pares/
endarrerir/baptisme) .

Les prop de 200 dones van assajar durant una hora a la Bassa dels Hermanos just abans de fer la
intervenció a la plaça Major i a la plaça de la Catedral Foto: Sara Blázquez

Mil gràcies a totes les que heu participat aquest diumenge a la intervenció UN VIOLADOR EN TU
CAMINO de @lastesis (https://twitter.com/lastesis?ref_src=twsrc%5Etfw) en ple Mercat Medieval
de #Vic (https://twitter.com/hashtag/Vic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ! Ha estat espectacular!
???
Us convidem a seguir participant en les convocatòries feministes que es facin a #Osona
(https://twitter.com/hashtag/Osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ??
pic.twitter.com/NsqGJQUDlD (https://t.co/NsqGJQUDlD)
? Ortiga Feminista (@FeministaOrtiga) December 8, 2019
(https://twitter.com/FeministaOrtiga/status/1203730893803835395?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Vídeos de les dues actuacions de TVBagué
(https://www.youtube.com/channel/UC6Gn1mtMlRVh7plFyxM1weg) .
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