
Inici de campanya: dimarts 13 de novembre a les 11h.

      HT:     #8MJoTambéTallo 
                #8MilMotius

     Enllaç del vídeo: Públic dimarts 13 de novembre des del perfil @Vaga8MSants

Perfils a citar: 
@govern
@MiquelBuch Miquel Buch, conseller d'Interior (JxCat) 

Proposta de compartir fotos amb persones fent l’acció de tallar amb una piulada

PROPOSTES DE PIULADES

Els molesta que fem soroll o que obstruïm les seves vies de producció capitalista. La 
nostra resposta: un crit més fort! #8MJoTambéTallo #8MilMotius

Multes per tallar carrers? De debò és l’únic recurs que us queda? Nosaltres la solidaritat, 
la sororitat i la força de les companyes de lluita. Seguirem tallant, seguirem lluitant, 
seguirem clamant pels nostres drets. #8MJoTambéTallo #8MilMotius

El #8m, vam sortir al carrer a tallar-ho tot. Dones, trans i lesbianes, autòctones, migrades i
racialitzades, aturades, estudiants i treballadores… unides per fer visible el malestar que 
ens provoca aquest sistema racista, capitalista i patriarcal. #8MJoTambéTallo 
#8MilMotius

Des del @govern ens volen sancionar amb multes. Però no pagarem. Perquè tenim dret a
fer vaga i a reivindicar els nostres drets. Tallem amb les multes i la criminalització del 
moviment feminista. #8MJoTambéTallo #8MilMotius

En sobren els motius per sortir al carrer a lluitar per una societat lliure d’opressions que 
ens vol dòcils, submises i callades. #8MJoTambéTallo #8MilMotius

No pagarem per exercir els nostres drets. Perquè ens volem lliures, vives, combatives i 
rebels. #8MJoTambéTallo #8MilMotius

A Sants el @govern ens vol multar per organitzar la concentració en la que centenars de 
feministes vam aturar la Gran Via a primera hora del matí. #8MJoTambéTallo amb la 
repressió al moviment feminista #8MilMotius

La força i la potència del moviment feminista espanta el poder, per això ara volen 
sancionar-nos, multar-nos, reprimir-nos i criminalitzar-nos. #8MJoTambéTallo amb la 
repressió al moviment feminista #8MilMotius

Vam tallar la Gran Via, la Meridiana, les Rondes, la C-17 i les vies dels Ferrocarrils 
Catalans. Vam aturar-nos per canviar-ho tot. #8MJoTambéTallo amb el patriarcat, el 
racisme, el capitalisme i totes les formes de dominació #8MilMotius
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