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Som un grup de persones que vàrem posar-nos a treballar per construir l’espai de debat i 

acció necessari en el moviment de la indignació de Sabadell per tal de repensar col·lectivament 

com construir una nova societat on el capitalisme i el patriarcat no dominin les nostres vides. 

Som persones que construïm la pròpia identitat més enllà del nostre sexe, i que ens resistim a 

l’assignació de gènere per esdevenir subjectes més lliures. Exigim una societat més justa i més 

igualitària més enllà de les opcions sexuals de cadascú. Per això, estem desaprenent les 

fal·làcies que ens empresonen en el model patriarcal i hem decidit sortir al carrer per 

manifestar i reivindicar el nostre poder creatiu que ens permeti alliberar-nos d’aquesta 

opressió de caràcter masclista. 

Hem ocupat les places  perquè volem acabar amb el llenguatge que ens exclou, la història que 

ens ignora i l’educació que ens modela per a convertir-nos en dones dèbils, indefenses, 

dependents, sensibles i vulnerables, o en homes competitius, agressius, durs, insensibles i 

dominants. Entenem que aquest model patriarcal vigent afecta tota la societat, més enllà de 

gèneres, per això considerem i defensem que la lluita per capgirar aquest model ha de ser una 

qüestió compartida.  

 

Des de la Comissió de gènere de Sabadell: 

Reivindiquem una societat que no ens redueixi a ser aparells reproductius i mà d’obra barata 

en mans de la classe política, financera i empresarial; amb la complicitat de l’Església Catòlica 

que, com a poder fàctic a l’estat espanyol, justifica la violència contra les dones, li treu 

importància a les violacions, estigmatitza la llibertat sexual, divideix les dones en dues 

categories, submises o putes, i pretén pal·liar els estralls que està fent la crisi econòmica, 

pressionant les dones perquè tornin a recloure’s a la llar. Davant d’això, volem fer ús de la 

nostra llibertat i decidir sobre els nostres cossos i les nostres vides.  

D’altra banda, denunciem les agressions que pateixen les dones fruit d’aquest sistema de 

dominació patriarcal que ens fa potencialment dèbils, violables, susceptibles de ser agredides i 

vulnerables. En poques paraules, rebutgem tota forma d’agressió sexista. 

Nosaltres, com a persones conscients de la realitat que ens envolta i en tant que compromeses 

en contra de les desigualtats, considerem que per a que el món sigui més igualitari, cal lluitar 

contra qualsevol manifestació del patriarcat i apostar per la superació dels gèneres i els rols 

que aquests comporten.  

Som aquí perquè a les places, a casa nostra, a qualsevol espai de la nostra vida quotidiana i 

també en les organitzacions populars, cal imaginar noves formes de viure les nostres relacions. 

 

Perquè el patriarcat ens indigna! Surt al carrer, uneix-te a nosaltres! 

 

Comissió de Gènere (comissiogeneresbd@gmail.com)                     


