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VAGA LABORAL 
 
Una vaga laboral significa la no realització de treball assalariat en empreses, comerços, 
fàbriques, serveis públics de salut, educació, cures, educatius... Talment com si durant aquesta 
jornada hom desaparegués físicament de tots aquests espais que ocupem. 
 
Fent campanya per endavant als centres de treball, explicant les raons de la vaga, debatent 
sobre la situació laboral de les dones en el teu sector, fent assemblees i reunions informatives 
sobre la vaga per part dels comitès d’empresa i les seccions sindicals. 
Informa’t de quines són les qüestions legals. 
Les dones amb contracte, regularitzades, legalitzades poden no assistir als seus centres de 
treball i organitzar mobilitzacions. 
El fet de realitzar una vaga general de dones, a moltes de nosaltres ens planteja el problema de 
la gran precarietat dels nostres treballs i la vulnerabilitat de la nostra situació dins del món 
laboral i, també, en la vida en general.  Això s’afegeix a la dificultat que totes tenim per fer vaga. 
Moltes dones no podem ni tan sols exercir aquest dret. Som dones migrants sense papers, amb 
treballs d’economia submergida, amb treball domèstic, amb cures a particulars, amb petits 
tallers il·legals, amb petits comerços, en hostaleria treballant sense contracte. 
Algunes dones no podem parar si no s’hi donen les garanties laborals imprescindibles, perquè 
això podria suposar que alguna acabés al carrer. Ara bé, totes podem fer quelcom. 
Si ets una treballadora de la llar, migrant sense papers, empleada d’un petit comerç i aquest dia 
no pots parar, abans del dia 8 pots organitzar activitats per donar a conèixer la vaga. 
I en tots els espais es pot reflexionar col·lectivament què poden fer tots i cadascun dels homes 
per canviar una situació de discriminació a la feina i sobre la qual ja se n’haurien d’haver 
manifestat contraris. 
 
 
 
VAGA DE CURES 
 
Amb aquesta vaga volem deixar palès que, sense el nostre treball quotidià de cures, el sistema 
econòmic quedaria col·lapsat. Un treball que no és visible i està menysvalorat, perquè el sistema 
està sostingut per l’apropiació que fa de les cures que realitzem les dones. A la vegada, passa 
per alt les nostres necessitats i projectes vitals. 
Som nosaltres qui tenim cura constant de les nostres famílies, parelles, companys de treball, 
amics, tothom qui giri al nostre voltant . De fet, si no féssim totes aquestes tasques ningú no 
podria pas viure. 
Volem aturar-nos de fer aquestes cures; volem reivindicar-les i també la seva necessitat, perquè 
tothom comprengui la importància vital que representen, perquè es converteixin en una 
responsabilitat social, compartida i redistribuïda. 



Volem aturar-nos perquè les cures no recaiguin només en nosaltres. Proposem deixar de fer les 
activitats i tasques quotidianes dirigides a la cura de les persones i al manteniment dels espais 
vitals on transcorren les nostres vides. 
Les dones ens aturem, però no s’aturen les cures. Per això són necessaris uns SERVEIS MÍNIMS 
que garanteixin els que són inexcusables i inajornables, per a l’atenció de les persones que es 
trobin en situació de precisar cures específiques, o que requereixin cures per activitats bàsiques 
de la vida diària i no puguin cobrir-los una altra persona. Organitza-ho amb les persones del 
teu entorn. 
 
Aquestes són algunes idees que podem seguir i potser 
després de dur-les a la pràctica, ja no voldrem 
abandonar-les: 
 
Parla amb les persones del teu entorn, amigues, família... sobre com distribuir el treball de cures 
i el treball domèstic, d’una forma equitativa, a partir de la setmana del 8, 
 
Parla en el barri, en l’Associació, en el col·lectiu... per organitzar els punts de cures per al dia de 
la vaga. 
 
Organitza la cura col·lectiva dels infants per al dia 8. 
 
No t’encarreguis de portar els infants al col·legi. 
 
No t’encarreguis de rentar, estendre, planxar... 
 
No t’encarreguis de preparar menjar per a altres persones. 
 
No et responsabilitzis de netejar, ni de tenir cura de netes i nets. 
 
No atenguis el telèfon en la teva associació, ni t’encarreguis de la logística, ni prenguis nota de 
l’acta, ni recullis els gots d’aigua. 
 
Organitza una ruta de les cures als barris i al pobles, identificant els centres de salut, instituts, 
escoles infantils, centres de dia, de gent gran... 
 
Sabem que deixant de fer les cures un dia no realitzem un gran cavi, però pretenem que això 
sigui l’inici d’una nova forma d’organitzar i compartir els treballs de cures. 
 
 
 
 



VAGA DE CONSUM 
 
Volem parar de consumir, deixar de comprar coses innecessàries, el sobreescalfament de les 
llars, l’ús del cotxe per a qualsevol desplaçament, l’acumulació d’objectes i el malbaratament 
dels aliments. Volem construir estratègies de consum alternatives, que ajudin a crear un món 
just socialment i ambientalment. 
 
Aquests són algunes idees que podem seguir durant el mes de març i, potser després de fer-
les servir, no voldrem abandonar-les. 
La majoria del nostre consum s’obté explotant persones i recursos naturals.  
 
Per tant, proposem: 
 
No compris ni consumeixis cap producte nociu per al medi ambient, l’origen del qual o el seu 
procés de producció impliqui l’explotació d’altres pobles o persones. 
 
Redueix el consum i la generació de residus. 
 
Reutilitza i recicla sempre que sigui possible. 
 
Assenyala i boicoteja els productes als que se’ls apliqui la “taxa rosa” (cremes, maquinetes...), 
per estar destinats al públic femení. Substitueix tampons i compreses per la copa menstrual. 
 
No consumeixis productes fabricats per la indústria farmacèutica i cosmètica, que són assajats 
amb animals i lesionen la nostra salut. 
 
Evita i boicoteja el consum en grans superfícies perquè destrueixen el comerç local i els llocs de 
venda: productes elaborats per dones en condicions d’explotació laboral (màquines, 
treballadores de la fresa, del sector tèxtil als països del Sud, etc.) on no existeixen condicions 
dignes de treball. 
 
Evita i boicoteja productes d’usar i llençar, sobre envasats i transgènics. 
 
No consumeixis productes anunciats amb publicitat sexista, racista o LGTBIfòbic. 
 
Organitza el consum de productes ecològics i de proximitat. El dia 8 es poden realitzar menjars 
col·lectius amb aquests productes. 
 
Evita el malbaratament d’aigua i d’aliments. 
 
Redueix el consum energètic tant com puguis, evitant l’ús d’aparells electrònics. 



 
Fes ús del transport col·lectiu, públic i ecològic. 
 
Coneix i dona suport a projectes alternatius de consum, en el teu barri i en la teva localitat, que 
intenten ser respectuosos amb el medi ambient, l’origen i la distribució dels productes. 
 
No realitzis transaccions bancàries. Intercanvia i regala. 
 
 
 
VAGA ESTUDIANTIL 
 
Volem parar als col·legis, instituts i universitats perquè el sistema educatiu en totes les seves 
etapes és el principal espai de socialització. En ell es reprodueix l’actual sistema capitalista i 
patriarcal, lluny de ser un espai on es creixi en equitat i igualtat social. 
Des del col·legi i des de l’institut es construeixen els rols de gènere, els estereotips i l’amor 
romàntic heterosexual com a model únic de relació afectiva sexual; a la vegada que nosaltres 
comencem a construir la nostra identitat sexual en uns centres que manquen d’una educació 
afectiva sexual diversa i estan plegats d’actituds LGTBIfòbiques. Fins i tot des de la universitat, 
on no és gens difícil veure la divisió sexual a l’hora d’escollir carrera i el sostre de vidre a l’hora 
d’investigar o promocionar en la Universitat. 
En totes aquestes etapes també veiem que la història de les dones, la nostra història, ha estat 
invisibilitzada i apartada de les aules i dels llibres de text. De la mateixa manera, les estudiants 
ens veiem sotmeses a una triple explotació (estudiants, treballadores i vetlladores), que ens 
aboca a una precarietat vital absoluta. 
Per tot plegat, les estudiants del moviment feminista volem sumar-nos a aquesta vaga del 8 de 
març, reivindicant: 
 
Una educació pública, laica i feminista en totes les etapes i cicles educatius. 
Una educació que, de manera transversal en totes les disciplines, incorpori la perspectiva de 
gènere, l’antirracisme, els sabers alternatius i visions del món dels pobles del Sud Global i del 
poble gitano. Les dones no som una excepció, som una constant que ha estat silenciada, Als 
pobles del món no se’ns pot ignorar en nom d’una suposada excel·lència de la cultura 
“occidental”. 
Una educació que enfronti la segregació de la població gitana, migrant, discriminada per la raça 
o amb diversitat funcional dins del sistema educatiu. 
El nostre dret a una educció afectiva sexual diversa, lliure d’estereotips heteropatriarcals i que 
no ens redueixi a simples objectes. 
Un sistema educatiu que defensi la coeducació i la coresponsabilitat. 
Que totes les estudiants puguem desenvolupar el nostre potencial humà amb independència 
de la nostra procedència, classe, situació migratòria, raça, identitat sexual i/o expressió de 
gènere. 



Que es promogui i incentivi la contractació d’educadores en totes les etapes i cicles ducatius, 
fent-ne la traçabilitat en totes les interseccions necessàries, i tan diverses com la pròpia societat. 
Que hi hagi una abaixada de les taxes i un augment de les beques que ens permeti conciliar la 
vida estudiantil, laboral i de cures. 
Que es faciliti el procés de convalidació d’estudis obtinguts en altres països. 
Que es canviï el relat del 12 d’octubre, conegut amb el nom de “dia de la hispanidad”, com un 
dia de memòria i reconeixement del genocidi sofert per la població del continent americà i la 
lluita contra el colonialisme dels seus territoris, que avui dia segueixen defensant les dones 
mitjançant la resistència sobre les seves terres, cossos i cultura. 
 
 
Com proposem fer-ho? 
 
No assisteixis a classe el dia 8 de març. Tens un examen o una classe en què es controla 
l’assistència? Recorda que tens dret a la vaga: parla amb l’equip directiu del centre educatiu o 
amb l’equip rectoral de la universitat per solucionar-ho. 
 
Informa sobre la vaga a la teva escola, institut o facultat. No oblidis les dones treballadores, ni 
tampoc les professores!  
 
Organitza assemblees amb les dones del teu centre educatiu amb la finalitat de preparar el dia 
de la vaga.  
 
Organitza accions i passa campus per al dia de la vaga. Informa i debat sobre la situació de les 
dones estudiants: qüestionament, humiliació, invisibilització, assetjament dins les aules, etc. 
 
No t’encarreguis de les cures el dia de la vaga (agafar el telèfon, preparar menjar, organitzar-
ho tot). 
 


