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En aquest punt volem cridar que ni la repressió ni la pandèmia ens atura.  
 
Volem denunciar i condemnar els greus episodis repressius dels darrers          
dies que s’està exercint des dels cossos de seguretat de l’estat a les que              
decidim no callar, i la criminalització de les que sortim al carrer per exercir              
els nostres drets. També volem denunciar l’atemptat constant de la          
pèrdua de drets i llibertats que estem vivint i posar de manifest que no              
permetrem que se’ns arravati la llibertat d’expressió, manifestació i         
opinió. L’ingrés entre reixes de Pablo Hásel ha estat un clar exemple de             
que vivim en un sistema que ens oprimeix i que ens vol mudes i a la gàbia.                 
Estem en contra del feixisme, l'autoritarisme i la repressió policial perquè           
és intolerable. NO ÉS NO!  No volem més cops! 
 
També ens volem solidaritzar amb la campanya feminista i antirepressiva          
de les companyes de 8000 motius, recordem que les companyes del           
comitè de la vaga feminista de Sant Cugat a la vaga del 2018 en la seva                
protesta van fer un tall a FGC per denunciar les violències masclistes al             
transport públic, fiscalia demana a 7 companyes 3 anys de presó per            
desordres públics i una multa de més de 26.000€ de responsabilitat civil.            
És una ofensiva contra el feminisme en tota regla. Quan no callem, quan             
exercim els nostres drets, quan ens manifestem, quan lluitem per derrocar           
el sistema patriarcal i capitalista per lluitar per un món que valgui la pena              
viure, és quan ens reprimeixen.  
 
Recordem que violència policial també és desnonar a famílies de les seves            
llars, les detencions arbitràries per perfil ètnic, les deportacions         
involuntaries, l’existència dels CIES, l’existència de les fronteres de la mort i            
criminalitzar al jovent que carrega amb un atur del 30% (entre d’alters)...            
Violència és la impunitat dels cossos de seguretat que abusen la seva posició             
d’autoritat que perpetuen un sistema miserable. Prou repressió cap a totes           
les persones. La repressió sempre serà cap a les persones que el sistema vol              
callades, silenciades i invisibles i per això cal que siguem més visibles que             
mai! 
 
Ens volen callades i submises i estem més fortes que mai, la repressió no              
ens atura ni ens aturarà. 
 
Cap agressió sense resposta. Si ens toquen a una ens toquen a totes! 



 
 


