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Marta Roqueta farà el parlament
central de la Dotzena Marxa de
Torxes de Manresa
La lectura del manifest anirà a càrrec de la historiadora Conxita Parcerisas Estruch

Marta Roqueta-Fernàndez farà el parlament a la Marxa de Torxes | Martí Albesa

La comissió 11 de Setembre ha convocat per aquest dijous, a les nou del vespre, a la plaça Major,
la Dotzena Marxa de Torxes per la República, en format reduït a causa de la crisi sanitària. en un
acte polític amb lectura del manifest a càrrec de la historiadora Conxita Parcerisas Estruch, i
parlament a càrrec de Marta Roqueta-Fernàndez, investigadora i escriptora. L'aforament és limitat i
cal inscripció prèvia per assistir-hi, a https://form.jotform.com/202452554317350
(https://form.jotform.com/202452554317350) , fins a exhaurir les places disponibles.
El manifest d'aquest any ha rebut l'adhesió de l'Assemblea Nacional Catalana, la Candidatura
d'Unitat Popular, el Centre d'Estudis del Bages, el Consell per la República, Esquerra
Republicana de Catalunya, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Fundació
Independència i Progrés, Òmnium Bages-Moianès i el Partit Demòcrata.
Marta Roqueta Fernández va néixer a Barcelona, però es va criar a Manresa. Autora del llibre De
la poma a la pantalla. Amor, sexe i desig a l'època digital (Pagès Editors, 2019), ha rebut una
beca de doctorat de la UOC en el Programa de Societat de la Informació i el Coneixement per
desenvolupar una investigació sobre ciberactivisme feminista. Ho farà al grup de recerca Gènere i
TIC: Investigant el Gènere a la Societat en Xarxa. També ha fet recerca sobre gènere i cultura
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de masses a la Universitat Ramon Llull i va guanyar la Beca d'Estudis Feministes Nativitat Yarza
(Fundació Josep Irla) l'any 2016, gràcies a la seva investigació sobre polítiques de prevenció de
matrimonis forçosos.
Com a consultora especialitzada en gènere, he treballat per la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals; la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Famílies, i el Programa Municipal d'Atenció a la
Dona de l'Hospitalet de Llobregat, realitzant tallers d'igualtat de gènere i cultura de masses a
centres educatius. Escriu sobre gènere a La República i El Temps, i abans també a Diacrític i El
Periódico, a més d'haver analitzat l'actualitat a El Nacional, TV3 i RAC1. És Màster en Estudis de
Gènere per l'School of Oriental and African Studies (University of London); Màster en Periodisme
Avançat i Reporterisme per la Universitat Ramon Llull i llicenciada en Periodisme per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
El cartell d'aquest any ha estat realitzat per l'il·lustrador manresà establert a Copenhagen Josep
Cayuelas Cayu.
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