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VÍDEOS i FOTOS Terrassa no falla i
la cita del 8-M torna a ser
multitudinària
Més d'un miler de dones participen en dos actes: una manifestació pel Centre i
una "performance" a la Plaça de la Dona

Manifestació feminista del 8-M a Terrassa. | Roger Navarro

Les restriccions per la pandèmia portaven dubte sobre com seria la celebració del Dia
Internacional de la Dona a Terrassa, una jornada que sempre se celebra de forma destacada a la
ciutat. Malgrat el context, milers de terrassenques -i terrassencs- han sortit al carrer en dos actes
per reclamar, un any més, igualtat de gènere en una societat "patriarcal, capitalista i racista que
ofega i mata".

?EN DIRECTE | La manifestació del #8M
(https://twitter.com/hashtag/8M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) es dirigeix cap al centre
de la ciutat amb càntics com "la nit és nostra", "cap agressió sense respostes" o "el patriarcat caurà i
el feminisme vencerà"
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Informa @marcsolev (https://twitter.com/marcsolev?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/QM7AWJAtUt (https://t.co/QM7AWJAtUt) pic.twitter.com/KEPiMkyxU6
(https://t.co/KEPiMkyxU6)
? LaTorre (@torrepalau) March 8, 2021
(https://twitter.com/torrepalau/status/1368988479657541632?ref_src=twsrc%5Etfw)
A les set de la tarda començava al Vapor Ventalló la tradicional manifestació feminista del 8 de març.
Més d'un miler de persones -amb presència majoritària i capçalera per a les dones, moltes d'elles
joves- han marxat pels carrers del Centre vestides de fosc i, com ja és tradicional, amb multitud
de cartells amb frases denunciant la violència contra les dones, reclamant la igualtat salarial,
criticant el patriarcat o demanant poder de decisió en qüestions relacionades amb l'embaràs, entre
d'altres.

?EN DIRECTE | "La Verge Maria també avortaria"; amb càntics cada cop més enginyosos i un
ambient festiu, la manifestació del #8M
(https://twitter.com/hashtag/8M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) es dirigeix cap a la
Mútua, on es llegiran tres manifestos. Cada cop s'hi suma més gent; informa @marcsolev
(https://twitter.com/marcsolev?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/QM7AWJAtUt
(https://t.co/QM7AWJAtUt) pic.twitter.com/8cOC8Lo7V9 (https://t.co/8cOC8Lo7V9)
? LaTorre (@torrepalau) March 8, 2021
(https://twitter.com/torrepalau/status/1368991783867326469?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des del punt de trobada s'han dirigit, passant pel carrer del Teatre i el carrer Sant Pau, cap a la
plaça del Doctor Robert, on han llegit el primer de tres manifestos. De camí, les assistents han
proclamat càntics enginyosos, com "la Verge Maria també avortaria", i de més escoltats, com "sí
en toquen a una, ens toquen a totes". La meta era reivindicar la causa feminista i fer-se sentir, i
sense dubte, s'han complert els dos objectius.
[slideflaix]1185[/slideflaix]
Els dos següents textos reivindicatius s'han llegit a les pròximes places dels Drets Humans i de les
Teixidores. Han demanat unes condicions laborals "dignes" per a les treballadores de feines
"feminitzades essencials", com les cures o la neteja, i han criticat "la repressió" aplicada contra
"les que han decidit no callar". Les manifestants han aplaudit amb força.

?EN DIRECTE | Les manifestants avancen decidides a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) i s'apropen al destí final
del recorregut: l'entrada de MútuaTerrassa. Crits contra el masclisme, el patriarcat, les
violacions i la policia; informa @marcsolev (https://twitter.com/marcsolev?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/QM7AWJAtUt (https://t.co/QM7AWJAtUt) #8M2021
(https://twitter.com/hashtag/8M2021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) @Vaga8Mterrassa
(https://twitter.com/Vaga8Mterrassa?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/qIubyyK3vB
(https://t.co/qIubyyK3vB)
? LaTorre (@torrepalau) March 8, 2021
(https://twitter.com/torrepalau/status/1369002351256829959?ref_src=twsrc%5Etfw)

?EN DIRECTE | La manifestació del #8M
(https://twitter.com/hashtag/8M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) arriba a la parada de
FGC de Vallparadís, on acabarà. Denuncien la repressió a "les que deicideixen no callar" i recorden:
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"No és no, i no volem més cops de porra"
Informa @marcsolev (https://twitter.com/marcsolev?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/QM7AWJAtUt (https://t.co/QM7AWJAtUt) pic.twitter.com/IDY26nqFp6
(https://t.co/IDY26nqFp6)
? LaTorre (@torrepalau) March 8, 2021
(https://twitter.com/torrepalau/status/1369002798008983552?ref_src=twsrc%5Etfw)
A la plaça de les Teixidores on s'ha fet un espectacle de foc i una sonora batucada, les
manifestants han seguit cantant les últimes proclames situades en rotllana, demostrant l'ambient
festiu, però també reivindicatiu que ha marcat l'acte. Després de més d'una hora i quart de
manifestació, la protesta s'ha desconvocat.
?EN DIRECTE La protesta del #8M
(https://twitter.com/hashtag/8M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) conclou a la plaça de les
Teixidores amb espectacle, batucada i aplaudiments. Últims càntics, en rollana, de les manifestants.
Abans d'acabar, manifest de suport a les feines essencials i pels drets de les
doneshttps://t.co/QM7AWJAtUt (https://t.co/QM7AWJAtUt) pic.twitter.com/ogXFFaTCkO
(https://t.co/ogXFFaTCkO)
? LaTorre (@torrepalau) March 8, 2021
(https://twitter.com/torrepalau/status/1369005532602904578?ref_src=twsrc%5Etfw)
Paral·lelament, tenia lloc una concentració a la plaça de la Dona, amb el monument tenyit de lila.
Convocada per Feministes Terrassa, desenes de dones han acudit a la crida i s'han agrupat per
formar un símbol feminista gegant. Tot seguit, s'ha llegit un manifest evocant a les desigualtats de
gènere "accentuades per la pandèmia".

?Commemorem el Dia Internacional de les Dones formant un símbol feminista gegant entre totes
al monument de la dona de #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) . #TerrassaFeminista
(https://twitter.com/hashtag/TerrassaFeminista?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/pT2qS7AsMm (https://t.co/pT2qS7AsMm)
? Feministes Terrassa (@FeministesTRS) March 8, 2021
(https://twitter.com/FeministesTRS/status/1368991505650753538?ref_src=twsrc%5Etfw)
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