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Sabates vermelles a Manresa per
denunciar la violència envers les
dones
Desenes de persones s'han aplegat aquest divendres a la plaça Major en l'acte
institucional que ha acollit poesia, música, dansa i lectura de manifestos

Una esplanada de sabates vermelles ha estat l'escenari de l'acte contra la violència masclista | AjM

Manresa ha celebrat aquest divendres, un any més, l'acte institucional del Dia Internacional per
a l'eliminació de la violència envers les dones, que es commemora el dia 25 de novembre arreu
del món. Aquest matí s'ha penjat el llaç blanc a la façana de l'edifici consistorial i al migdia s'ha fet la
lectura dels manifestos institucionals acompanyats amb accions musicals, poètiques i artístiques
davant de desenes de persones que han omplert la plaça Major de la capital del Bages per fer un
crit contra la violència masclista.
La regidora delegada de la Dona de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, ha estat
l'encarregada de donar la benvinguda, agrair la col·laboració i el suport d'entitats i voluntaris, i
dirigir un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde Valentí Junyent; de la coordinadora
de l'Institut Català de les Dones a Barcelona, Marta Jové; regidors i regidores de l'Ajuntament; així
com representants de diverses institucions, entitats, associacions de veïns, alumnat i professorat
de centres d'ensenyament de secundària, i ciutadans i ciutadanes de Manresa.
Després s'ha llegit el manifest de l'Institut Català de les Dones, a càrrec de Marta Jové, la qual
amb paraules contundents s'ha adreçat a assetjadors i maltractadors perquè aturin la violència i
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respectin a les dones, així com també a periodistes, presentadors de TV, professionals de
l'audivisual, publicitaris, professionals de la judicatura, entre d'altres col·lectius, perquè
modifiquin algunes actituds o errors en la forma de comunicar que no ajuden en aquest problema
de la violència contra les dones.
L'acte ha continuat amb una actuació musical del Taller de cançons de tots els temps del programa
de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, que han cantat la cançó "No voldria ser aquí", escrita i
dirigida per Pep Torras. A continuació, s'ha fet la lectura del manifest guanyador del concurs
adreçat als alumnes de secundaria de la ciutat. L'ha llegit l'alumne Ferran Portella, de 4t d'ESO de
l'Escola Joviat.
En acabar la seva intervenció, Paloma Masnou, en representació del Consell Municipal de la Dona,
ha presentat l'acció artística Sabates Vermelles, i Sandra Pujol ha finalitzat aquesta part de l'acte
amb la lectura d'un poema.
Junyent: "La realitat actual ens obliga a persistir en la tasca de sensibilització"
Finalment, ha tingut lloc el parlament de cloenda de l'alcalde. Valentí Junyent, que ha afirmat que
"tant de bo, aquest acte no s'hagi de celebrar, però malauradament, la realitat actual ens obliga a
persistir en la tasca de sensibilització". Junyent ha tingut de paraules d'agraïment al treball de la
regidoria dela Dona i tècniques del SIAD, així com totes les entitats i centres escolars de la ciutat
que treballen en aquesta tasca de conscienciació.
Junyent ha acabat la seva intervenció fent una crida a la participació dels actes contra la violència
previstos per demà i els propers dies i afrontar aquest problema de la violència "amb la mentalitat
d'un corredor de fons: sent conscient de les dificultats del camí, però amb la determinació de saber
sempre on és la meta".
L'acció artística Sabates vermelles emociona al públic assistent
Tot seguit i per finalitzar l'acte, s'ha representat l'acció artística titulada Sabates Vermelles, una
rèplica de l'obra de l'artista mexicana Elina Chauvet, una obra itinerant i col·lectiva d'art públic
dedicada a les dones que han patit violència masclista.
Aquesta acció artística, d'enorme bellesa visual, amb unes 400 sabates pintades de vermell i
esteses en un tram de la plaça Major, ha consistit en la lectura de frases escrites per l'alumnat de
l'institut Pius Font i Quer i la col·locació de papers dins les sabates vermelles, missatges que es
faran arribar a l'artista Elina Chauvet. La balladora Montserrat Circuns, amb la música de Manel
Camp, ha posat un brillant punt i final a l'acció amb una dansa a l'entorn d'aquesta instal·lació que
es mantindrà a la plaça Major fins a les 8 del vespre d'aquest divendres.
El d'aquest divendres és l'acte central d'una programació que continua dissabte i els propers dies
per sensibilitzar contra la violència de gènere amb diverses activitats organitzades pel Servei
d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) i el Consell Municipal de la Dona.
Proper actes
Dissabte 25 de novembre
- Encesa d'espelmes. Lloc: Plana de l'Om de 18 a 20 h. Organitza: Consell Municipal de la Dona.
Col·labora: Ajuntament de Manresa
Dimarts 28 de novembre
- Taller d'autodefensa per a dones, a càrrec del col·lectiu Autodefensa és Actitud. Lloc: Casal de
les Escodines de 10 a 13 h. Organitza: SIAD
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Dijous 30 de novembre
- Manresa amb ulls de Dona: Recorregut per analitzar els espais quotidians, a càrrec del col·lectiu
Punt6. Servei d'atenció a infants prèvia petició abans del 24 al 28 de novembre. Lloc: Centre
Cultural el Casino de 17 a 19.30 h. Organitza: SIAD i Diputació de Barcelona
De l'1 al 15 de desembre
- Exposició fotogràfica Trencant el silenci, a càrrec del grup de dones de Foto Art i el Gam Lílium
- Exposició Joves contra la violència, a càrrec del IES Pius Font i Quer i IES FEDAC. Lloc: Vestíbul
de la Biblioteca del Casino. Organitza: Grup de Dones de Foto Art , Lílium i, IES Pius Font i Quer,
IES FEDAC SIAD Montserrat Roig
Del 13 al 30 de novembre
- Exposició Paraules contra la violència. Lloc: Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
(BCUM). Organitza: BCUM i SIAD Montserrat Roig
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