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Bona nit a totes, hui estem ací per tal d'encetar les FAV i donar a conèixer un
nou col·lectiu feminista a Vila-real: Maleïdes. Moltes ja ens coneixereu per
alguns dels actes que hem anat realitzant i on hem anat col·laborant des de
que ens vam presentar oficialment al maig. Però hem tornat per demostrar la
necessitat i obligatorietat de la presència d’un col·lectiu feminista que abogue
per la lluita al carrer i la reivindicació.
Las cosas no han cambiado mucho desde entonces, los casos de violencia
machista cada vez son más habituales y más fuertes. Mientras todos esos
feminicidios, violaciones y torturas solo representan una cifra más para el
Estado Español, las víctimas siguen aumentando. Pero el Estado prefiere no
hablar y afrontar la realidad.
Aquestos últims mesos d’estiu no han sigut una excepció del terrorisme
masclista. Per això, volem recordar eixes 35 o més dones assassinades durant
l’època estiuenca. També volem enviar un missatge a tot aquell qui tinga una
sola actitud masclista en aquest espai: no anem a parar de lluitar contra
aquesta xacra. La nostra resposta serà ferma i conjunta.
Lanzamos este mensaje sabiendo que hoy empiezan las FAV y las fiestas de
Vila-real. Sabemos que durante los festivos, todas esas prácticas machistas
se agravan y lo que es peor, quedan normalizadas. Aquí, no. Las drogas no
justifican ninguna agresión.
Per això, des de Maleïdes hem facilitat un numero de whatssap 635 169 123,
que el podreu veure també a la pancarta. Aquest número està a l’abast de
tota qui es senta agredida i necessite la nostra ajuda o simplement, estiga en
una situació compromesa i necessite parlar amb algú urgentment. Tant
nosaltres com el Casal Popular de Vila-real volem evitar que es reproduisca
cap comportament masclista, per mínim que siga.
*NO ESTEU SOLES COMPANYES, CONTRA EL PATRIARCAT, SORORITAT!*

