
Castelló de la Plana
8 de MARÇ

CONCENTRACIÓ 

13.00 h – Plaça Maria Agustina



EL 8 DE MARÇ FEM VAGA

Les dones de la comunitat educativa: estudiants, professores, educadores, conserges, logopedes, etc., fem
una crida a totes les dones a la vaga feminista el 8 de març per visibilitzar la nostra força, la nostra ràbia i
dolor i, alhora, la nostra alegria compartida de saber-nos fortes. Volem que ningú puga mirar a un altre
costat davant de les nostres propostes i la nostra centralitat al món. 

Moltes estudiants es veuen obligades a deixar els estudis per no poder fer front al pagament de taxes
desorbitades;  constantment  llegim  a  la  premsa  casos  d'assetjaments,  abusos  i  agressions  sexuals  a
companyes  dins  dels  centres  educatius;  la  realitat  laboral  continua  sent  discriminatòria  al  món  de
l'educació: manca de mesures conciliadores amb la vida familiar, el reconeixement igualitari pel treball, el
sostre de vidre, la precarietat de les professores associades... És per tot això que convoquem una vaga
feminista més enllà de l'atur laboral: una vaga que assolesca també altres espais i treballs: el de les cures,
el del consum i el de la vida associativa.

PER QUÈ FEM VAGA LES DONES?

El 8 de març, les dones de la comunitat educativa volem aturar els col·legis, instituts i universitats perquè
el sistema educatiu en totes les seues etapes és el principal espai de socialització en el qual es produeix i es
reprodueix l'actual sistema capitalista i patriarcal, molt lluny de ser un espai on es creix en igualtat social.
La història de les dones, la nostra història, ha estat invisibilitzada i apartada de les aules i els llibres de
text. És punt i moment de fer història. Per això volem sumar-nos a aquesta vaga per reivindicar:

✔ Una educació pública, laica i feminista que transversalitze la perspectiva de gènere en totes les
disciplines. Una educació afectivosexual diversa, lliure d'estereotips heteropatriarcals i que no ens
reduïsquen a objectes

✔ La baixada de taxes, l'augment de la partida pressupostària per a les beques i l'aplicació de mesures
que ens permeten conciliar la vida estudiantil, laboral i de cures

✔ El reconeixement igualitari del treball per superar, d'una vegada per totes, el sostre de vidre

✔ Una persecució real, efectiva i contundent dels casos d'assetjament sexual i laboral i dels abusos i
agressions sexuals. Eradiquem la violència masclista dels centres educatius.

COM PROPOSEM DE FER-HO?

– El 8 de març no anem a classe. Mestres i professores, no poseu exàmens a l'alumnat. Estudiant,  si
hi ha examen o una classe en què controlen l'assistència, tens dret a la vaga. Reivindica'l

– Informem sobre la vaga als nostres centres d'estudis mitjançant assemblees i passa-classes.

– Informem i  debatem sobre  la  situació  de  les  dones  estudiants  i  les  professores,  especialment
d'aquelles  que  es  troben  en  una  situació  laboral  precària:  qüestionament,  humiliació,
invisibilització, assetjament a les aules, etc.

– Donem suport a la vaga de cures. Durant el dia de vaga, no ens encarreguem d'agarrar el telèfon,
preparar el menjar i organitzar-ho tot

– Donem suport a la vaga laboral perquè es respecte i dignifique el nostre treball 

– I donem suport també a la vaga de consum per construir un consum alternatiu, que respecte els
nostres drets i les nostres vides. Demostrem que sense nosaltres no funcionen els mercats.

***  Amb motiu de la Festivitat de la Magdalena, a Castelló de la Plana no hi ha classes, per la qual cosa les 
dones de la comunitat educativa ens unirem a la resta de mobilitzacions convocades arreu de la província.

Més informació: http://hacialahuelgafeminista.org            @vagafeministapv

http://hacialahuelgafeminista.org/

