
 

La Coordinadora Feminista de València com a part de la PLATAFORMA 5N TARRAGONA, i 

continuant amb les demandes que es van iniciar el passat 7 de novembre a Madrid i les 

exposades en Euskalerria, FeministokPrest contra la violència masclista a Vitoria-Gasteiz, 

convoca per al pròxim 5 de novembre a les 12:00 hores en la Plaça Imperial Tàrraco de 

Tarragona, la manifestació "UN CRIT CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES". 

Un crit per a l'eradicació d'unes violències que ens continuen sotmetent en tots els àmbits de 

la nostra vida. 

 Un crit per a exigir que tota la societat col·lectivament i molt especialment les seues 

organitzacions i institucions de govern es comprometan en la prevenció i l'eradicació de les 

violències per raó de gènere mitjançant mesures i recursos que contemplen tant la violència 

exercida en l'àmbit de la parella, com les agressions sexuals en el carrer, l'assetjament sexual i 

per raó de sexe i d’identitat sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació 

sexual i laboral de dones i nenes i tot tipus de violències masclistes. 

Un crit per recordar que la violència és responsabilitat de qui l'exerceix, no de qui la pateix. 

Amb motiu de totes aquestes raons i unes altres que quedaran reflectides en el manifest que 

es llegirà com a tancament de la manifestació, animem a la ciutadania a sumar-vos a aquesta 

acció feminista per la llibertat, la vida, l'equitat, la pau i la sostenibilitat. 

La Coordinadora Feminista de València posa a la vostra disposició el tiquet de viatge, anada i 

tornada en el dia a Tarragona, al preu de 15 €, en els següents punts de venda a la ciutat:  

• Ca Revolta, al carrer Sant Teresa 10 (València) 



• Llibreria Els Formiguetes, al carrer Ángel Guimerá 51 (València) 

• Llibreria Bartleby, carrer Cadiz 50 (València) 

• Centri Social Terra, en la calli Baró de Sant Petrillo 9 (Benimaclet) 

• Centro Octubre, al carrer Sant Ferran 12 (València) 

• Casa de la Dona, en la calle Buenos Aires, 13 (Valencia) 

Informació en xarxes, des de la Coordinadora Feminista de València: 

Facebook: https://www.facebook.com/CFeministaValencia/ 

Twitter: https://twitter.com/CFeministaVlc 

Pots comprar el bitllet per correu electrònic en autobuses5n@gmail.com 

Si us animeu i organitzeu autobusos, al Pais Valencià, per qüestions de logística i aparcament, 

us demanem que ens ho comuniqueu al correu coordinadorafeministavalencia@gmail.com 

avans del 29 d'octubre. 

Informació en xarxes, des de la Plataforma 5N a Tarragona: 

Facebook:  https://www.facebook.com/Plataforma-5N-Tarragona-209584452780271/ 

Esdeveniment:  https://www.facebook.com/events/211738725912456/ 

Twiter: @5NTarragona 

Hashtags: #5NTarragona   #5NFeminista   #EnsVolemVives   #NiUnaMenys   #MasclismeMata 

#NoMorimEnsMaten   #ViolènciaMasclistaInstitucional 

Correu: 5Ntarragona@gmail.com 

Per la construcció d'una societat digna, lliure de violències per totes i tots, cal escoltar i 

reconèixer: 

Que el Moviment Feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les dones no 

hi ha revolució, no hi ha evolució. 

Que les unes al costat de les altres , practicant l'auto organització i l'apoderament diem prou a 

les violències masclistes i ens donem suport per gaudir de vides i relacions lliures. 

PERQUÈ ENS VA LA VIDA EN AIXÒ. 

PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES. 

Per tot això ens trobarem el dia 5 de novembre als carrers de Tarragona!! 

Suma't, la teva participació ho fa possible!! 
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