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Una manifestació a Vic culminarà tres
dies d'activitats reivindicatives en
motiu del 8M
El comitè 8M d'Osona i el Lluçanès està preparant la jornada de lluita des de finals
de gener | Aquesta any el comitè s'ha coordinat amb altres col·lectius feministes
anticapitalistes dels Països Catalans i prioritza la vaga de cures

Desenes de dones han participat setmanalment des de principis d'any a les assemblees obertes
del comitè 8M d'Osona i el Lluçanès, des d'on s'han preparat les activitats del proper diumenge 8
de març i els actes previs de difusió. Segons el comitè, la jornada «pretén ser un altaveu de
denúncia i visibilització de la multitud i diversitat de violències que pateixen les dones en aquest
sistema heteropatriarcal i capitalista». L'organització del comitè ha estat no mixte i les dones hi
han participat individualment i no en representació de cap entitat o organització.
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Membres del comitè 8M d'Osona i el Lluçanès, just després de la roda de premsa d'aquest dimecres al
centre cívic de Can Pau Raba Foto: Sara Blázquez

La programació començarà aquest divendres a l'Ateneu del Lluçanès, amb la projecció del documental
Cuidar entre terres (https://cuidarentreterres.directa.cat/) i un col·loqui posterior amb membres
de Cuidem Lluçanès, una cooperativa que ofereix serveis d'acompanyament i de cura a la llar
(https://www.elsetembre.cat/noticia/731/cuidem/llucanes/combatre/atur/femeni/pero/tamb/dignifica
r/sector/cures) , un cas singular de dones que s'associen per posar remei a les mancances que
consideren que hi ha al Lluçanès. És precisament la vaga de cures l'eix que es vol prioritzar des del
comitè 8M d'enguany, malgrat les reivindicacions s'estructuren també en els àmbits laboral,
d'antiracisme, d'alliberament sexual i de gènere, de sexualitat i dret al propi cos, serveis públics,
violències, habitatge, autodeterminació i antirepressió.
Els actes continuaran dissabte, amb una marxa de torxes no mixta a les 8 del vespre, mentre que
el gran gruix de les activitats es farà el diumenge, i que començaran amb un esmorzar col·lectiu
davant de l'Hospital de la Santa Creu per «reivindicar el treball de cures i denunciar la seva
precarietat».

https://www.elsetembre.cat/noticia/814/manifestacio/vic/culminara/tres/dies/activitats/reivindicatives/motiu/8m
Pàgina 2 de 4

Maria Saladich, Blanca Costa i Núria Alsina van explicar els actes organitzats en motiu del 8 de març Foto:
Sara Blázquez

Aquest any, Osona i el Ripollès s'han coordinat amb bona part del moviment feminista dels
Països Catalans que, després de dues diades del 8 de març marcades per manifestacions
multitudinàries, ha decidit no adherir-se a la convocatòria de vaga laboral i apostar per reforçar els
eixos de cures i anticapitalista. «La finalitat és la de treballar unitàriament a tot el territori, des de
Perpinyà fins Alacant», diu Blanca Costa. Una de les accions coordinades serà apuntar a la institució
de l'Església, que «s'embutxaca milions d'euros cada any per mitjà de donatius a través de la
declaració de la renda, i continua estant exempta de pagar impostos sobre les seves múltiples i
variades propietats. Per no parlar de la criminalització de qualsevol forma de viure i estimar que
s'escapi de la seva estreta norma, perpetuant tot tipus de violències cap a les persones LGTBIQ.
O per l'intent obstinat de voler decidir sobre els nostres cossos, la nostra sexualitat i la nostra
capacitat per decidir si volem avortar o no. Per tots aquests motius i molts altres, totes les
poblacions adherides a la Coordinadora convoquem una acció sorpresa a les 12 del migdia davant
d'una església rellevant. En el cas de Vic serà a la Plaça de la Catedral per la simbologia que
pren».
Abans de la manifestació, a les 7 de la tarda a la plaça de l'Estació, es faran diverses activitats a la
plaça de la Noguera, al barri del Remei de Vic. El comitè s'ha coordinat amb la plataforma veïnal
Remei Reviu i se suma a la defensa de la plaça, «és un punt neuràlgic de trobada i cohesió social
pel barri del Remei imprescindible». Entre d'altres activitats, es pintarà un mural on es podrà llegir
«ni els cossos ni els barris són territoris de conquesta».
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La projecció d'un documental a l'Ateneu del Lluçanès engega aquest divendres tres dies d'activitats
reivindicatives Foto: Comitè 8M d'Osona i el Lluçanès
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