
Les dones de tot el món hem estat convocades a una VAGA FEMINISTA.  
 
Venim de lluny, tenim una llarga història que ens precedeix i una llarga genealogia de dones 
activistes, sufragistes i sindicalistes: com les que van sostenir la Segona República; les que 
van lluitar a la Guerra Civil; les que es varen enfrontar al colonialisme i les que han format 
part de les lluites antiimperialistes d’arreu del mon.  
 
Com cada 8 de març, ocupem el carrers per fer encara més visibles les nostres 
reivindicacions, els nostres treballs i els nostres cossos. Som una força col.lectiva i ara ja 
som imparables. Perquè vivim a pobles, ciutats o al mig del no res; perquè som paies, 
gitanes, dones amb diversitat funcional, sensorial o intel·lectual, som migrades i 
racialitzades; som totes i ens hi sabem. Som lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero 
i asexuals. Però també som les que ja no hi són: les assassinades, les preses i les exiliades, 
les que es van quedar a les fronteres i les que vareu deixar morir al mediterrani.  
 
Però ens hem organitzat, hem pres consciència i ara ja sabem que juntes som més fortes. 
Plantem cara a l’ordre patriarcal, racista, colonitzador, capitalista i depredador del medi 
ambient que durant segles ha governat aquest món i les nostres vides.  
 
Ens unim en un crit global contra la dreta i l’extrema dreta que ha situat les dones, 
lesbianes, trans, i sobretot les migrades, com objectiu prioritari de la seva ofensiva 
ultraliberal i patriarcal. Cap pas enrera! No passaran! 
 
Avui fem una vaga laboral 
 
Perquè diem prou a la discriminació salarial que patim, volem les mateixes condicions que 
els nostres companys per fer la mateixa feina, i volem cobrar el mateix, no un 23% menys.  
 
Diem prou al menyspreu i a l’assetjament sexual a l’àmbit laboral, i a l’encobriment d’aquest 
per part de companys i del mateix sistema, allò del “Calla i aguantat, val més no dir res si 
vols continuar treballant aquí”.  
 
Diem prou a la precarietat laboral que patim, marcada per la temporalitat, la incertesa i les 
jornades parcials no desitjades. Ser dona és una causa de pobresa, i més si ets migrada o 
racialitzada, o si tens més edat, o  algun tipus de diversitat, o si la teva imatge està 
allunyada de la normativitat.  
 
Exigim que la nostra vida laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital, sigui quin sigui, 
amb dignitat i autonomia. Que la nostra ocupació s’adapti a les necessitats dels nostres 
cicles de vida i que això no sigui motiu ni d’acomiadament, ni de marginació laboral, ni de 
minvar les nostres expectatives professionals.  
 
Exigim que s’eliminin les pràctiques de subcontractació i terciarització que precaritzen les 
condicions laborals, especialment de les que treballem en el sector de la neteja i les cures. 
Moltes de les quals som migrades, racialitzades, fet que es suma a altres discriminacions 
que ja patim.  



 
Fem una vaga de cures 
 
Perquè han volgut invisibilitzar les tasques domèstiques, reproductives i afectives. Perquè 
les retallades en sanitat, dependència, educació i serveis socials s’han fet a costa del temps 
i treball de les dones. En la majoria dels casos és un treball no remunerat, i en el cas que ho 
sigui  no se li reconeix ni la importància, ni la dignitat, ni els drets laborals que els pertoquen.  
Sense aquest treball el sistema econòmic es col·lapsaria, ja que es manté per l’apropiació 
de les cures que realitzem les dones, sense tenir en compte les nostres necessitats ni els 
nostres projectes vitals.  
 
Exigim que les tasques de cures esdevinguin una responsabilitat social, compartida i 
redistribuïda. I que les treballadores de la llar tinguin garanitits els seus drets laborals.  
 
Perquè se’ns tracta com a treballadores de segona, quan cobrim necessitats de primera. 
 
Fem vaga de consum 
 
perquè diem prou al neoliberalisme salvatge que imposa models de consum de massa, que 
destrosa el nostre planeta i les nostres vides. Diem prou a la taxa rosa que ens obliga a 
pagar més per productes de primera necessitat . Diem prou a la pressió estètica que ens 
obliga a tenir uns cossos irreals. Diem prou a la medicalització i patologització del cos de les 
dones en les diferents etapes. 
 
Exigim la normalització de la menstruació, la menopausa i la vellesa com etapes de la vida, 
no com espais de mercadeig on uns quants s’enriqueixen a costa de generar frustracions i 
dubtes cap als nostres cossos.  
 
Exigim la fi de la cosificació de les dones, la fi de la normativitat dels cossos, la fi de la 
medicalització dels nostres cicles i de la menoupausa. Exigim poder envellir en pau, sense 
medicaments, ni cosmètica, ni cirurgia.  
 
Exigim viure en un món on faci més fàstic una violació que la menstruació.  
 
Fem vaga estudiantil 
 
perquè entenem l'escola, instituts i universitats com a principals eixos socialitzadors i 
reproductors del sistema patriarcal. On la invisibilització de les dones en les esferes de 
l’educació i el coneixement és la norma. Perquè l’educació afectivo-sexual que hi ha, que és 
poca, continua essent heteronormativa, centrada en la reproducció, coitocentrica i 
invisibilitza la diversitat d’identitats i sexualitats.  
 
Exigim una educació feminista, inclusiva, pública, gratuïta i laica. Lliure de valors 
heteropatriarcals, heteronormatius, neoliberals i mercantilistes. 
 



Exigim la coeducació en tots els àmbits i espais de formació. Una educació que fomenti el 
pensament crític i on la perspectiva de gènere sigui transversal en totes les disciplines.  
 
Denunciem i exigim la fi de la destinació de diners públics a centres gestionats per l’Opus 
Dei i a totes les escoles concertades, especialment les que segreguen per sexes.  
 
I exigim una educació afectivo-sexual que eduqui en la diversitat, sense complexes. Que no 
redueixi a les dones a simples objectes, i que no permeti ni una sola agressió masclista ni 
LGTBIfòbica a les aules o fora d’elles.  
 
Avui fem vaga per nosaltres. Per totes nosaltres, independement del nostre origen, 
ideologia, creença o orientació.  
 
Perquè des d’aquí denunciem i exigim la fi de les jerarquies entre migrades, racialitzades i 
“ciutadanes”. Perquè totes tenim els mateixos drets. I no podem oblidar que el patriarcat no 
té ni fronteres ni nacionalitats. 
 
Perquè en casos d’agressions masclistes costa molt denunciar, i més encara si això et pot 
suposar un expedient sancionador d’estrangeria o la teva detenció i expulsió. Per això 
exigim la derogació de la llei d’Estrangeria i el tancament immediat de tots els CIES. Exigim 
el reconeixement del dret d’Asil a les dones que fugen del seu país on estan perseguides 
per motiu de gènere.  
 
Denunciem les violències institucionals i racistes que fomenten normatives i programes de 
gestió de la migració. I exigim a les administracions que es reconegui el dret a 
l’empadronament per a totes, que es un dret universal, sense cap trava administrativa ni 
burocràtica.  
 
Denunciem especialment la dificultat amb què ens trobem moltes dones de la comarca per 
renovar els nostres NIES. Documents que si no podem renovar dins el termini es arrisquem 
a perdre-ho tot. Tenim una hora a la setmana per demanar cita, i només 125 són les cites 
que concedeixen. Aquest risc ens obliga a contractar gestors i advocats que cobren pels 
seus serveis, i el que hauria de ser un tràmit gratuït acaba pagant-se. I quan per fi podem 
aconseguir la cita per renovar el NIE pot ser que es vegem obligades a desplaçar-nos fora 
de la comarca per fer-ho. Per culpa d'una administració racista i patriarcal.  
 
Perquè tenim clar que la nostra lluita també ha de ser la vostra!  
 
Perquè tenim clar que cap dona és il·legal!  
 
Denunciem la violència sexual com a expressió de l’apropiació patriarcal dels nostres 
cossos. Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de 
nosaltres com una forma més de violència masclista.  
 
Fem vaga per les que ja no hi són, perquè no les han mort ni han mort, sinó que les han 
assassinat. Fem vaga per totes les que patim agressions masclistes. Perquè tenim clar que 



si en toquen a una, ens toquen a totes. I perquè ja no volem ser més víctimes, som 
supervivents!! 
 
I també fem vaga per les que vindràn. Perquè ja no hagin de ser valentes. 
 
Perquè ens volem vives, lliures,  feministes, combatives i rebels!  
 
Perquè cada dia és 8 de març! 
 
Visca la lluita feminista!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


