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Clam unitari a Tarragona contra la
violació a una menor a Manresa:
«Visca, visca, visca, la lluita
feminista»
Una cinquantena de persones es concentren a la plaça de la Font per denunciar
els fets i carregar contra la fiscalia

Marjorie Machado, del col·lectiu Fridas, aquest dilluns a la plaça de la Font. | Jonathan Oca

"Visca, visca, visca, la lluita feminista". Amb aquesta proclama és com ha acabat la concentració
a Tarragona per donar suport a la menor d'edat que va ser víctima d'una violació múltiple a
Manresa fa dos anys. El cas està sent jutjat ara a l'Audiència de Barcelona.
Una cinquantena de persones s'ha concentrat a les portes del consistori per denunciar que
"condemnem que en aquest judici s'estan jutjant als acusats per agressió sexual i no per violació,
de sis homes i un que mirava, ja que la fiscalia considera com atenuant que la noia anés
beguda", ha lamentat Marjorie Machado, portaveu de Fridas Tarragona.
La mateixa activista ha expressat que "hi ha moltíssimes manades, no només la de Pamplona" i
que només algunes surten a la llum i es coneixen els casos. Per altra banda, Machado ha
destacat que cal que la ciutadania "s'impliqui" en aquests actes reivindicatius per defensar la
dona i denunciar aquests lamentables fets. Aquestes declaracions les ha fet després de veure
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com poc més de 50 persones han respost a la crida feta a través de les xarxes socials. "He vist
gent que deia, i què fem si plou? Doncs, veniu amb un paraigua com s'ha fet sempre", ha etzibat.

Lectura del manifest a Tarragona per denunciar la violació a una menor a Manresa. Foto: Jonathan Oca

Machado ha aprofitat aquest acte també per carregat contra la dreta i l'extrema dreta per intentar
"instrumentalitzar" les reivindicacions feministes. "Volem denunciar les mentides que s'estan
dient sobre les nostres accions i la lluita feminista, que els partits de la dreta i els ultraliberals
utilitzen per atacar-nos com a col·lectiu", ja que diuen que no denuncien com que no denunciem
els fets quan es tracta de MENAs i "que només denunciem quan es tracta de blancs". "La lluita
feminista és per a tots iguals", ha clos Machado.
La concentració ha comptat amb la presència de representants del govern municipal i de membres
de l'oposició, així com de persones a títol individual.
Membres de Fridas han estat les encarregades de llegir el manifest conjunt preparat per acte que
ha durat poc més de 15 minuts.
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