
Les xarxes socials donen molt a 
l’hora de poder establir estranys 
vincles entre persones i els seus 
ideals. Ahir al judici del Suprem, 
el president Manuel Marchena 
va impedir a les defenses que 
preguntessin a la secretària ju-
dicial del 20-S sobre les pàgines 
de Facebook que seguia, com la 
de Leridanos que no quieren la 
independencia, per no establir 
vincles ideològics. Ja els hi diem 
que també seguia aquesta pàgi-
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Quan vaig 
ser feminista
El dia que em vaig fer feminista 

potser va ser quan en una reu-

nió on no m’escoltaven per ser 

dona i jove vaig decidir que la 

meva veu era igual de vàlida i 

poderosa que la de la resta. El 

dia que em vaig fer feminista 

potser va ser quan vaig veure 

la por en els ulls d’una altra i 

amb només una mirada va sa-

ber que no estava sola. El dia 

que em vaig fer feminista pot-

ser va ser aquell en què havent 

d’escoltar barbaritats que em 

deien pel carrer vaig saber que 

no era jo la que havia de pas-

sar vergonya, sinó que el poca-

vergonya era l’altre. El dia que 

em vaig fer feminista potser va 

ser aquell en què vaig deixar 

agradar, o si estava prou gua-

pa per a segons qui, sinó que 

jo era així i punt. El dia que em 

vaig fer feminista potser va ser 

el que, buscant referents feme-

-

justament culpable. El dia que 

vaig decidir que havia de ser 

feminista podria ser qualsevol 

dels dies de la meva vida des 

fet, probablement en sóc des 

d’abans de saber-li posar nom. 

I encara que no recordi exacta-

ment el dia que em vaig fer fe-

minista, simplement sé que és 

imprescindible ser-ho. I segur 

que demà, 8 de març, vaga fe-

minista, és un bon dia per fer-

te’n, si encara no ho ets.

No recordo el dia 
exacte, simplement 
sé que és 
imprescindible ser 
feminista

Mvan ser ahir els represen-

tants al Teatre Municipal 

de Balaguer de la primera sessió 

que acull dos tallers a càrrec de 

la musicoterapeuta Pilar Plana-

vila, basats en l’experimentació 

musical en comunitat que versa-

ran sobre els diferents aspectes 

vitals com la mobilitat, el record, 

la interacció, la concentració, el 

tallers van culminar amb un con-

pogut conversar i gaudir d’un con-

tacte proper i conversa amb els 

-

tat i accessible a les seves neces- d’una experiència viva, facilitant 

situació de vulnerabilitat en un 

L’OJC porta la música a malalts 

d’Alzheimer i persones amb 

diversitat funcional a Balaguer
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La quarta edició de la Passió Me-

component pedagògic, del qual 

En només una setmana, el seu 

-
tar per evitar haver de jugar només 
la Europe League.

-
dreta arran de la detenció del seu 

tot, l’existència d’estructura orgàni-
ca. Li han dit al vicepresident?
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