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El proper 8 de març el moviment feminista d’arreu del món convoca una vaga feminista per fer visibles els 

nostres treballs, les nostres demandes i els nostres cossos. 

És una vaga que va més enllà del que tradicionalment s’identifica com a vaga laboral perquè la participació 

de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida. Per tant aquesta vaga ha d’assolir també altres 

treballs i espais: el de les cures, el de les tasques domèstiques, el consum, la vida estudiantil i associativa. 

Que vol posar de manifest les  desigualtats i precarietats en el treball assalariat, les cures, el consum, 

l’exercici dels drets, la formació i la participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de 

nosaltres segons la procedència, la classe, l’edat, l’orientació sexual, la identitat de gènere i habilitats.  

Les dones i homes d’Esquerra, que denunciem la opressió que viuen les dones arreu del món, i les 

desigualtats que patim les dones a la nostra societat, ens sumem a la vaga feminista. Perquè com a 

republicanes i republicans que som, no podem acceptar, ara i avui, ni una sola víctima més de violència 

masclista, les desigualtats retributives per a igual treball de més d’un 25%, els sostres de vidre en la vida 

pública i empresarial, les pensions d’una mitjana d’un 30%, la desigualtat en la distribució de la criança i 

les cures, els models heteropatriarcals i el masclisme que encara impregna bona part de la nostra societat.  

Ens sobren els motius per adherir-nos-hi i així ho fem com a partit, convidant a tota la militància a 

participar de forma activa en les diferents formes de vaga i actes públics i manifestacions en suport de la 

iniciativa.  

Us demanem que en les franges d’aturada laboral que siguin establertes (previsió de 2 hores per torn 

laboral a concretar pels sindicats) no es realitzin actes públics del partit ni de les institucions en les que 

participem, i si cal es modifiquin les programacions per tal de posar de manifest el nostre suport a la 

iniciativa.  Us adjuntem el manifest i la proposta de moció, que inclou l’adhesió a la vaga. També imatges 

que podeu fer servir des d’ara i fins el proper 8 de març a les xarxes.  A l’hora, us podeu adherir a la 

convocatòria  del moviment feminista a l’adreça https://vagafeminista.cat/adhesions-vaga-feminista/ 
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