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VÍDEOS i FOTOS La marxa de
torxes no mixta aplega unes 300
dones del Vallès Occidental a
Sabadell
Han recorregut carrers del centre de la ciutat amb proclames en contra del
patriarcat i el capitalisme

Marxa de torxes feminista del Vallès Occidental a Sabadell. | Juanma Peláez

Unes 300 dones vingudes d'arreu de la comarca del Vallès Occidental s'han aplegat aquest
diumenge 7 de març a Sabadell, per reivindicar la lluita feminista, la vigília del Dia Internacional de
les Dones. Diversos col·lectius feministes de ciutats com Terrassa, Sant Cugat, Rubí, Ullastrell o
Montcada i Reixac, han estat presents a la marxa de torxes que ha començat amb la lectura del
manifest a la plaça de la Creu Alta.

? EN DIRECTE | Arrenca la marxa de torxes feminista del Vallès Occidental sota el lema ?El
Vallès defensem les treballadores, defensem la vida?; informa @annamiraperich
(https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw) des de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/Ccz0jnnAOQ
(https://t.co/Ccz0jnnAOQ) @VallesFeminista
(https://twitter.com/VallesFeminista?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/Ae8A89VXUq
(https://t.co/Ae8A89VXUq)
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? NacióSabadell (@NacioSabadell) March 7, 2021
(https://twitter.com/NacioSabadell/status/1368632042049638411?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des d'allà, dones de totes les edats vestides de negre i amb distintius de color lila han començat
una marxa per l'avinguda 11 de setembre de la cocapital vallesana amb una pancarta en defensa
de les treballadores i de la vida. Amb proclames com "Visca la lluita feminista", "Sense les dones
no hi ha revolució", la nit és nostra, cap agressió, sense resposta", han volgut evidenciar que calen
canvis més profunds i sistèmics que posin la vida al centre.
[slideflaix]1182[/slideflaix]
De camí cap a la plaça de l'Ajuntament sabadellenc per la Via de Massagué les noies han pintat la
façana d'una oficina bancària del BBVA i també l'entrada de la Parròquia de la Puríssima Concepció
amb missatges en contra del patriarcat i el capital amb crits de "patriarcat i capital, aliança
criminal".

? EN DIRECTE | Les manifestants fan pintades en contra del capitalisme i el patriarcal en una
oficina del BBVA i a la partòquia de la Puríssima de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ; informa
@annamiraperich (https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/Ccz0jnnAOQ (https://t.co/Ccz0jnnAOQ) pic.twitter.com/3UIBOL1ZfJ
(https://t.co/3UIBOL1ZfJ)
? NacióSabadell (@NacioSabadell) March 7, 2021
(https://twitter.com/NacioSabadell/status/1368642838074957827?ref_src=twsrc%5Etfw)

VÍDEO EN DIRECTE | La manifestació de Vallès Occidental pel 8-M arriba a l'Ajuntament de
#Sabadell (https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Unes 300
dones han recorregut els carrers del centre amb proclames en contra del patriarcat; informa
@annamiraperich (https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/Ccz0jnnAOQ (https://t.co/Ccz0jnnAOQ) @VallesFeminista
(https://twitter.com/VallesFeminista?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/fdEuaKPv7G
(https://t.co/fdEuaKPv7G)
? NacióSabadell (@NacioSabadell) March 7, 2021
(https://twitter.com/NacioSabadell/status/1368645800310550528?ref_src=twsrc%5Etfw)
Finalment els col·lectius feministes han arribat a la plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament on
han fet la lectura d'un altre manifest i on han denunciat els tres anys de presó que FGC demana a
set noies que van tallar les vies del tren a Sant Cugat, durant la vaga del 8 de març de l'any 2018.
Una vegada acabada la marxa de torxes s'ha desconvocat la protesta que s'ha desenvolupat
sense incidents.

? EN DIRECTE | La marxa de torxes del @VallesFeminista
(https://twitter.com/VallesFeminista?ref_src=twsrc%5Etfw) acaba a l'Ajuntament de #Sabadell
(https://twitter.com/hashtag/Sabadell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) denunciant els 3 anys de
presó que demanen per set noies que van tallar els FGC a #SantCugat
(https://twitter.com/hashtag/SantCugat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) l'any 2018; informa
@annamiraperich (https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/C9XDBieWTo (https://t.co/C9XDBieWTo) @8MilMotius
(https://twitter.com/8MilMotius?ref_src=twsrc%5Etfw) @comite8Mstc
(https://twitter.com/comite8Mstc?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/ljJse5hXti
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(https://t.co/ljJse5hXti)
? NacióSantCugat (@NacioSantCugat) March 7, 2021
(https://twitter.com/NacioSantCugat/status/1368648318474190853?ref_src=twsrc%5Etfw)
En el text asseguren que "aquesta crisi només ha fet que començar. Sabem del cert que estem
aquí perquè volem deixar de sobreviure i perquè volem fer d'aquest món un lloc habitable. I és que
quedar-nos a casa no és una opció quan veiem dia rere dia que aquest sistema ens aboca a la
pobresa i que sense nosaltres cap canvi serà possible. Les dones som el pilar fonamental pel
sosteniment de la vida dins i fora de casa".
Manifest 7 de març, Vallès Occidental https://www.scribd.com/document/497771230/Manifest-7(
de-marc-Valles-Occidental#from_embed) by naciodigital
(https://www.scribd.com/user/304645350/naciodigital#from_embed) on Scribd
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