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8 DE MARÇ AGENDA I ACTIVITATS

Presentació de l’estudi sobre els noms dels carrers de l’Urgell.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleida-
tanes celebraran un Dia de la 
Dona diferent aquest any a cau-
sa de la pandèmia, amb actes 
adaptats a les mesures sanità-
ries per evitar contagis, molts 
dels quals de forma virtual amb 
diferents propostes. A Lleida 
ciutat, la jornada començarà 
amb diferents actes d’entitats i 
sindicats mentre que a les 12.00 
hores tindrà lloc l’acte institu-
cional, que aquest any es tras-
llada a la plaça Blas Infante, a 
Cappont, per guanyar espai. Les 
protagonistes seran 12 dones 
de diferents sectors, totes amb 
un paper essencial en la crisi sa-
nitària i social, que seran les en-
carregades de llegir el manifest. 
Mentrestant, la Coordinadora 
8-M ha convocat una manifesta-
ció que sortirà a les 18.00 hores 
des de la plaça Victor Siurana.

Per la seua part, Marea Li-
la farà una concentració a les 
19.00 hores a la plaça Sant Joan, 
on celebrarà activitats durant 
tota la jornada. El programa 
inclou la presentació del vídeo 
Dones en el confinament, del 
Grup de Dones de Pardinyes, 
a través de Facebook, així com 
activitats de Creu Roja Joventut 
al carrer de la Mercè. 

D’altra banda, Agipa pre-
sentarà un vídeo reivindicatiu 
a través de YouTube, que també 
acollirà una sessió de contes fe-
ministes a càrrec de la mateixa 
entitat. A la tarda, la Biblioteca 
Pública acollirà una tertúlia li-
terària conduïda per la periodis-
ta de SEGRE Anna Sàez.

Actes adaptats a la Covid
Lleida canvia el format del Dia de la Dona amb un acte institucional centrat 
en diferents sectors || La Coordinadora 8-M convoca una manifestació
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Només el 7% dels 
carrers de l’Urgell 
amb nom de dona
n L’Urgell només té un 7% 
del nom de carrers en home-
natge a les dones mentre que 
els carrers amb nom d’homes 
són un 23%, segons un es-
tudi de l’àrea d’Igualtat del 
consell comarcal de l’Urgell 
que va ser presentat ahir al 
costat del monument dedicat 
a la dona de la Donzell. 

Segons aquest estudi, 
de la comunicadora Núria 
Bernaus, de 985 carrers 
només 62 tenen noms feme-
nins i 231, masculins. Així 
mateix, del mig centenar 
d’equipaments municipals, 
9 porten un nom de dona i 
21, d’homes.

AGÈNCIES
❘ MADRID ❘ El Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid va confir-
mar ahir la prohibició de totes 
les manifestacions convocades 
per avui pel Dia de la Dona a 
Madrid, a l’apreciar “alt risc” 
de contagi i primar el dret “a la 
salut, la integritat física i la vida 
de les persones” al de reunió.  
Així ho va acordar el TSJM en 
cinc noves resolucions notifica-
des ahir a la tarda que rebutgen 
el mateix nombre de recursos 
presentats per sindicats i orga-
nitzacions feministes contra la 
prohibició acordada per la dele-
gació del Govern central a Ma-
drid, aplicant el mateix criteri 
que en els altres tres recursos 
desestimats dissabte a la nit.

“En les circumstàncies actu-
als i davant de les condicions en 

què es pretén l’exercici del dret 
fonamental de reunió, la tutela 
de la qual es demanda, estima 
la Sala que l’esmentat exercici 
entra en conflicte amb béns i 
valors constitucionals, com la 

salut pública i, més concreta-
ment, la salut, la integritat física 
i la vida de les persones que han 
de prevaler davant d’aquell”, 
indica el tribunal. 

D’altra banda, el Tribunal 
Superior estima que en les 

convocatòries no “s’ofereixen 
mesures de seguretat, concre-
tes i idònies”, per “garantir que 
durant la concentració dels par-
ticipants es mantingui la distàn-
cia social mínimament neces-
sària o per evitar que algunes 
persones arribin a retirar-se la 
mascareta per donar suport en 
veu alta als objectius de la con-
centració i que guardin les ne-
cessàries mesures de distància 
interpersonal”.

Aquesta prohibició, per a la 
Comissió 8-M Madrid, convo-
cant d’algunes, és “un atac més 
a les dones”, tenint en compte 
que s’han autoritzat manifesta-
cions en mesos anteriors. 

Les organitzacions conside-
ren que “el feminisme no es 
pot desconvocar” i anuncien 
que aquest 8 de març les dones 

La justícia confirma un 8-M   
sense manifestacions a Madrid
Col·lectius feministes consideren que és un “atac a les dones”

PRIMA LA SALUT

El TSJM decideix prohibir 

totes les manifestacions al 

primar el dret a la salut                       

i la vida al de reunió
Acte vandàlic a un mural feminista a Alcalá de Henares.
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“estaran visibles i presents i 
disposades a tenyir Madrid de 
morat”.

A Catalunya, la celebració 
constarà d’actes més petits de 
l’habitual i amb protocols sani-
taris per complir les distàncies 

de seguretat i evitar contagis. 
A més, el sindicat d’estudiants 
ha convocat per avui una vaga 
estudiantil. 

També es faran actes a An-
dalusia, Aragó o a Galícia, amb 
actes locals i comarcals.

Ideen una cooperativa 
de cures a Bellpuig

❘ BELLPUIG ❘ L’ajuntament de 
Bellpuig, amb el suport i 
l’acompanyament de Ponent 
Coopera, treballa en la cre-
ació d’una empresa coope-
rativa que pugui oferir ser-
veis d’atenció i de cures a les 
persones i a les llars d’aquest 
municipi de l’Urgell. 

La regidoria d’Igualtat, 
Sandra Oriola, va explicar 
ahir que el projecte es troba 
en una fase molt embrionària 
i just aquesta setmana s’han 
fet arribar fullets a totes les 
cases per saber les persones 
que hi podrien estar interes-
sades, tant usuàries del ser-
vei com treballadores.

En aquest sentit, un dels 
principals objectius d’aques-
ta cooperativa és “dignificar 
aquest tipus de feina”, segons 
Oriola, que en moltes ocasi-
ons formen part de l’econo-
mia submergida.

Concentració per la 
igualtat a l’Església

❘ BARCELONA ❘ Unes 150 perso-
nes es van concentrar ahir 
a la plaça de la Catedral de 
Barcelona per demanar la 
plena igualtat entre homes 
i dones. La concentració va 
ser convocada pel col·lectiu 
Alcem la Veu amb la voluntat 
de “reivindicar reciprocitat, 
diàleg i equitat en el si de la 
institució”.

Homenatge a Tarragona 
a represaliades

❘  TARR AGONA ❘  El Fòrum de 
Tarragona per la Memòria 
va homenatjar ahir les onze 
dones mortes al convent de 
les Oblates en la dictadura 
franquista i Elisa Cardo-
na, l’única afusellada a la 
demarcació.

Mural reivindicatiu a Tornabous n Veïns de Tornabous van pintar ahir un mural en commemoració 
del 8-M. Ho van fer seguint les directrius de l’artista local labegonyak, que va proposar la silueta 
de diferents mitjans cossos de dones de color lila en una de les parets de la llar d’infants.


