
8 de març 2018 - Vaga feminista 

Vilassar de Mar 
 

 

Programa 
 

10.00h Trobada a la biblioteca Ernest Lluch, taller de pancartes. NO MIXT 
 

11.30h Sortida de la cercavila. Recorregut pel municipi. NO MIXT 
 

13.00h Sortida a les portes dels comerços, botigues, oficines, com a suport a la vaga 
feminista, i concentració a la plaça de l’ajuntament. Lectura del manifest. MIXT 
 

13.30h Dinar. Porta el teu dinar i dinem plegades. Hi haurà cafè i música MIXT 
 

17.00h  Agafem el tren plegades per anar a la mani a Barcelona. MIXT 
 

18.30h Manifestació Pg. de Gràcia/Diagonal. MIXT 
 
PENJA AL TEU BALCÓ UN SÍMBOL EN SENYAL DE SUPORT A LA VAGA (mocador, 
tela, peça de roba –COLOR LILA!!) 
 
Assemblea de dones Vilassar de Mar   vagafeministavdm@gmail.com  
Facebook: Vaga Feminista VdM   Twitter: @VagaFemVdM 
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A Vilassar de Mar ens organitzem plegades 
 

Avui, 8 de març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.  
La nostra identitat és múltiple, som diverses. Vivim a l'entorn rural i a l'entorn urbà, treballem en 
l'àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, migrades i estem racialitzades. Les nostres 
edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero ... Som les que no hi 
són: som les assassinades, som les preses. Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem: 
PROU! davant totes les violències que ens travessen.  
PROU! d'agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. 
PROU! de violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades. 
PROU! d’ opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! Denunciem la LGTBIfobia social, 
institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una altra forma de violència masclista. 
Som dones i som diverses. 
Som les que reprodueixen la vida. El treball domèstic i de cures que fem les dones és 
imprescindible per al sosteniment de la vida. Avui, amb la vaga de cures en la família i la societat, 
donem visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer 
No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes per la 
mateixa feina. Per això, avui també fem vaga laboral 
Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap 
tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte, i per això, també fem 
vaga de consum.  
Exigim el nostre dret a una educació pública, laica i feminista. Avui també fem vaga educativa.  
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