
 

MARXA NOCTURNA 20 DE SETEMBRE! DAVANT LA BARBARIE, LLUM VIOLETA! 

La Figa Rebel i el Comitè de Dones de Ripollet ens sumem a la crida d’Emergència Feminista 

impulsada per la Plataforma Feminista d’Alacant davant la barbàrie que hem viscut aquest 

estiu i que continuem patint i declarem l’emergència feminista també a Cerdanyola i a Ripollet. 

Diem prou als assassinats, parricidis, tracta, pederàstia, extorsió, desaparicions, manades, 

violacions. Les dones vivim amb terror. No podem ni volem esperar al 25N, no podem ni volem 

esperar un nou curs escolar, un nou curs polític, no podem ni volem tornar a la rutina com si 

res hagués passat.  

Diem prou als feminicidis! 73 dones assassinades l’any 2019, 1059 dones assassinades des de 

l’any 2010! 

Davant de la normalització social dels feminicidis que promouen els mitjans de comunicació i la 

irresponsabilitat de governs i partits polítics que no situen el terrorisme masclista com el 

principal problema a tractar, omplirem els carrers fins que la vida de les dones sigui respectada 

i valorada com es mereix. Denunciem el tractament periodístic com a succés del triple 

feminicidi del passat dilluns 16 de setembre a Pontevedra en el que un home ha assassinat a la 

seva dona, cunyada i sogra davant la presència dels seus fills i la falta de resposta social i 

política. 

És urgent i necessari demostrar que seguim lluitant contra el patriarcat! Per això, el proper 20 

de setembre omplirem els carrers i la nit amb llum violeta. Davant la barbàrie, davant la foscor, 

la por, la intimidació, davant tot el que ens han tret, llum violeta. Totes juntes amb llanternes, 

espelmes, mòbils...llum violeta...sortim a lluitar contra el patriarcat.  

Us convoquem aquest divendres 20 de setembre a les 20.00 hores a la Increïble Figuera Rebel 

(Avinguda Roma 54, a l’alçada de la Masia de Can Serraparera) o a les 20.30 hores davant de 

l’Ajuntament. Caminarem juntes per trobar-nos amb les nostres companyes de lluita de 

Ripollet perquè JUNTES SOM MÉS FORTES. 

 

 

 


