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MANTENIR FORA DE L'ABAST DEL DIRECTIU DE TORN        
ALLEUJA ELS SIMPTOMES DE CONFORMISME I D'EXPLOTACIÓ 

CGT INA la 
La receta 

EL FEMINISMO ES UNA MANERA DE VIVIR INDIVIDUALMENTE Y DE 
LUCHAR COLECTIVAMENTE (Simone de Beauvoir, 1908 -1986, feminista, 
escritora, profesora y filósofa francesa) 

 

Manifest de la CGT per a la vaga 

general del 8 de març de 2018 

SENSE LES DONES EL MON NO 

FUNCIONA 
Denunciem la mercantilització que ens 

explota i esclavitza en la precarietat de les 

nostres vides, sent especialment cruel en les 

vides i discriminació a les dones. Denunciem 

que ens dificultin doblement a les dones 

l’accés a l’ocupació, no volem més ocupació 

precària, temporal, jornades parcials i horaris 

incompatibles amb el treball de cures que 

se’ns imposen. Exigim que s’acabi amb la 

bretxa salarial, la desigualtat en les 

pensions, l’assetjament sexual i per raó de 

sexe als centres de treball. 

No poden continuar les violències masclistes 

i del mercat que ens tracten com a objectes, 

possessions del mercat, dels homes que ens 

violen, assetgen, maltracten i assassinen, 

que emmalalteixen i incapaciten a les dones 

per viure. Però també de les institucions i les 

seves lleis que reprodueixen actituds i 

conductes masclistes. Denunciem les lleis 

per no garantir el dret al fet que totes les 

vides siguin sostingudes sense discriminar a 

cap. Exigim respecte social i que l’Església 

no se segueixi immiscuint. 

Volem un sistema educatiu que reconegui 

tota la nostra diversitat, com a dones 

lesbianes, bisexuals, transexuals, 

intersexuals, sense gènere, queers+; Volem 

drets sexuals i reproductius per a totes. 

Cal que s’eduqui en la corresponsabilitat de 

les cures tant als homes com a la societat. 

No volem ni suportem més seguir sent les 

úniques responsables invisibles de les cures 

de les persones depenents. 

Volem tenir una sanitat pública i de qualitat 

que no tracti com a malalties la vida de les 

dones, la seva menstruació, els seus 

embarassos, la seva menopausa. Que la 

medicina dels homes reconegui i respecti els 

nostres cossos i les nostres vides. 

Les dones ens declarem insubmises de les 

fronteres que sostenen el racisme, els CIE, i 

les deportacions de vides. 

Volem que es nomenin i s’equipari el valor en 

tots els treballs que sostenen les nostres 

vides: el treball domèstic i de cures, en 

particular, el que realitzen les dones 

esclavitzades en el règim especial 

d’empleades de llar; i el treball reproductiu, 

de la vida i de la resposta social a la 

precarietat. Dones migrants, preses, diverses 

funcionals, de tots els sectors productius i 

reproductius, juntes en els col·lectius socials 

de classe cridem: 

Sense nosaltres no hi ha ni producció ni 

reproducció. Volem aturar-nos per aturar 

el món. 

Com deia Louise Michel en la Comuna de 

París: “Les dones no es preguntaven si una 

cosa era possible, sinó si era útil, i llavors 

aconseguien dur-la a terme”. 

 

Vaga per viure, vaga per cuidar-nos. 

Uneix-te a la lluita que som moltes. 

 

 

 

8M :  HABLAN 
LAS MUJERES 

DE SERRA 

 

“La huelga, bajo mi punto de vista 

es para luchar para que a la Mujer 

(en general, da igual cultura, 

religión, orientación sexual, etc) no 

se la discrimine y se pide 

IGUALDAD y RESPETO. Creo que 

estos dos nombres son los que 

deberían estar presentes en esta 

huelga” 

 

 

Ciertos sindicatos intentan confundir a las 

trabajadoras, sembrando dudas y miedos, 

con una postura que se acerca mas a los 

intereses de la patronal que a las de las 

propias trabajadoras. Flaco favor están 

haciendo intentando dificultar la jornada de 

lucha del próximo día 8. Incluso esto 

provoca la indignación de sus afiliadas por 

la incoherencia que hay entre sus 

reivindicaciones y el no acogerse a la 

convocatoria de 24H de huelga. 

 

“Contribuyo con un pequeño poema que 

creo que representa un poco lo que es 

necesario en un día como mañana: 

 

 No, calladita no estás más guapa. 

Tú eres preciosa cuando luchas, 

cuando peleas por lo tuyo, 

cuando no te callas 

y tus palabras muerden, 

cuando abres la boca 

y todo arde a tu alrededor. 

No, calladita no estás más guapa, 

sino que un poco más muerta, 

y si algo sé sobre ti 

es que no he visto a nadie, 

jamás, 

con tantas ganas de vivir” 

 

 


