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PRESENTACIÓ:

Iniciem la marxa d’aquest Butlletí Informatiu de la Secretaria de Dona i Po-
lítiques LGTBI amb aquest número dedicat al 8 de Març i les accions que el 
nostre sindicat i, més concretament, la nostra federació està preparant per 
a aquesta data.

Des d’ara mateix esteu totes i tots convidats a col·laborar en els continguts 
d’aquest butlletí i a participar en les iniciatives que s’hi proposen. 

Sou totes i tots benvinguts a l’acció sindical feminista.

Begoña Fuentes. Secretària de Dona i Polítiques LGTBI. Federació d’Ensenyament 
del País Valencià.

CCOO DÓNA SUPORT A LES REIVINDICACIONS I ACCIONS 
DEL MOVIMENT FEMINISTA PER AL 8M

Com la majoria ja sabreu, hi ha con-
vocada una jornada a nivell mundial 
d’atur / vaga / protesta de dones per 
al pròxim 8 de Març, Dia Internacio-
nal de la Dona.

La convocatòria la realitzen els movi-
ments feministes i de drets humans 
de cada país on se celebrarà sent 
coordinada a nivell internacional 
pel moviment International Women’s 
Strike, sota els lemes “La solidaritat 
és la nostra arma” i “Compta amb mi”.

La jornada de lluita es planteja en 

quatre fronts:

• Aturada/vaga laboral: en con-
tra de la bretxa salarial, la divisió 
del treball per sexes, la precarie-
tat de l’ocupació (i dins d’ella, la 
major precarietat de l’ocupació 
femenina), l’explotació de dones 
migrants, la temporalitat, la falta 
d’oportunitats laborals, etc. etc. 
etc.

• Vaga de cures (si fóra possible, 
clar): perquè el sosteniment del 
sistema capitalista heteropatriar-
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cal es basa en el treball invisible 
que, majoritàriament, realitzem 
les dones que cuidem i mante-
nim la llar i el nucli familiar. És 
el nostre treball reproductiu, as-
signat des que naixem per ordre 
social, per raó del nostre gènere.

• Vaga de consum: No solament 
perquè el sistema ens tracta com 
a meres consumidores i consu-
midors i no com a subjectes de 
dret, sinó també es proposa una 
acció continuada en el temps 
contra les empreses que discri-
minen i no respecten els drets 
de les treballadores. També es 
promou una vaga de consum 
contra productes de la denomi-
nada taxa rosa, gravades com a 
de luxe pel simple fet de ser pro-
ductes bàsics per a la higiene i 
cura de les dones.

• Vaga estudiantil: Perquè el sis-
tema heteropatriarcal es perpe-
tua en les aules, amb l’educació 
que rebem durant tota la nostra 
vida.

Com podeu llegir, quasi no hi ha 
diferències de plantejament entre 
les reivindicacions feministes i els 
postulats del nostre sindicat, arre-
plegats en els nostres estatuts, la 
nostra ponència política i resoluci-
ons congressuals.

És per això que CCOO dóna suport 
a totes i cadascuna de les accions 
que es plantegen en la lluita per la 
igualtat real de les dones. I treballem 
tots els dies per aconseguir-ho amb 
la nostra acció sindical. El 8 de Març, 
Dia Internacional de la Dona, és el 
dia que representa totes les nostres 
lluites en aquest àmbit.

CCOO CONVOCA VAGA GENERAL PARCIAL EN ELS CENTRES 
DE TREBALL PER AL 8M
El moviment feminista a nivell mundial ha fet una crida a la vaga / aturada 
de dones el pròxim 8 de març.
En l’Estat espanyol, la Plataforma Feminista del 8M ha sol·licitat als sindicats 
que donen suport a aquesta iniciativa i convoquen una jornada de vaga / 
aturada. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, han acordat la convocatòria 
conjunta de vaga general parcial amb aturs de 2 hores en tots els centres de 
treball.
L’acord de la convocatòria de vaga es resumeix en aquests termes:

• Es convoca una vaga general parcial de treballadores i treballadors. Tots 
i totes estem cridades a la vaga. Tot el sindicat treballaà i s’involucrarà en 
la seua preparació, organització i acció.

• Els Serveis Jurídics de tots dos sindicats presentaran la petició de vaga 
davant el SIMA (Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge) el dia 12 
de febrer. I el divendres 16 o dilluns 19 es presentarà en el Registre del 
Ministeri de Treball.

• Des d’ara i fins al 8 de març es desenvoluparan campanyes d’informació 
i mobilització, tant en les xarxes socials com amb assemblees en els cen-
tres de treball, sol·licitud d’adhesions a la convocatòria de vaga, etc.

• El 8 de Març s’establiran piquets informatius en els centres de treball i es 
realitzaran aturs de 2 hores de durada per cada torn.

• Matí: d’11:30 a 13:30 h
• Vesprada: de 16:00 a 18:00 h
• Nit: En les 2 primeres hores de l’inici del torn

• En finalitzar cadascuna de les aturades, es realitzaran concentracions en 
els punts que en cada ciutat s’assenyalen (preferentment davant orga-
nismes públics)

• A la vesprada, CCOO participarà en les manifestacions del 8M que se ce-
lebren en cada ciutat.

A partir d’aquest moment, totes les federacions i territoris del nostre sindi-
cat s’han posat en marxa per a la preparació de la jornada de lluita. Motius, 
en sobren. A més, com a organització sindical, hem d’assegurar la cobertura 
legal i sindical a delegades i delegats, a la nostra afiliació i al conjunt de la 
població treballadora.

Les dones amb bon comportament rares vegades fan història

Eleanor Roosevelt (escriptora, activista i política EUA. 1884-1962)
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CAMPANYA DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT PER AL 8M

A més de la vaga i les mobilitzacions programades, des de la Federació d’Ensenyament hem pre-
parat una sèrie d’accions sindicals per a desenvolupar en els centres educatius i per a les nostres 
afiliades i afiliats:

• El lema per a tota la campanya serà “Dones conquerint espais, construint futur”

• Publicació del número especial de la revista TE dedicada al 8M.

• Quadern 3 de Pedagogies Crítiques, sobre Dones, Poder i Educació. S’ha elaborat un qua-
dern nou de pedagogies per a treballar en l’aula el lideratge, la participació activa i l’apode-
rament en el col·lectiu de les dones, des d’infantil fins a universitat. Estem traduint-lo i us el 
farem arribar quan estiga.

• Campanya gràfica del 8M: cartelleria, imatges per a xarxes socials, lema, marcapàgines, ví-
deo, etc. Estem traduint-la i us la farem arribar quan estiga.

AGENDA PER A NO PERDRE’S RES DEL 8M
Aquest relat cronològic s’anirà actualitzant a mesura que es concreten accions i iniciatives de la jornada de lluita 
del 8M:

• 1 de març: 

• Assemblea general 8M a València, amb participació del secretari general de CCOO, Unai Sordo, i del secretari 
general d’UGT, Josep María Álvarez. Espai Rambleta. 

• Assemblea 8M a Castelló.

• 2 de març: assemblea 8M en la Ribera/Safor.

• 6 de març: assemblea 8M a Elx.

• 7 de març: assemblea 8M en Comarques Centrals.

• 8 de març: vaga general parcial. Concentracions. A la vesprada, ma-
nifestació 8M.

ATENCIÓ, HOMES TREBALLANT LA SEUA MASCULINITAT!
La lluita per la igualtat real de les dones en 
tots els àmbits és una tasca de totes i tots. 
Però abolir l’heteropatriarcat no solament 
consisteix en l’apoderament i rebel·lia de les 
dones enfront del rol que se’ns assigna pel 
fet de ser dones. Els homes, l’altra variable del 
binomi de gènere, també heu d’afrontar la 
deconstrucció del vostre rol masculí assignat.

Us proposem una acció de reflexió i treball, 
solament per a homes, en un espai segur on 
pugueu expressar les vostres inquietuds i 
afrontar els reptes que se us presenten per a 
trencar amb l’educació i assumpció de rols que 
se us han assignat pel fet de ser homes. 

Recorda que les tradicionals 
assemblees del 8M enguany 
s’avancen per a poder preparar la 
jornada de vaga.

Consulta la data del teu territori.
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EL MOVIMENT INTERNATIONAL WOMEN’S STRIKE
Inspirades per la vaga d’un dia de 
durada que les islandeses van pro-
moure el 1975 pels seus drets fona-
mentals (els homes islandesos van 
anomenar a aquest dia “El dia més 
llarg”), les dones poloneses es van 
unir a l’octubre de 2016 amb un 
atur d’un dia contra la Llei de l’avor-
tament que es pretenia aprovar en 
el seu Parlament i que penalitzava 
l’avortament espontani o el realit-
zat com a resultat d’una violació. 
Malgrat les burles que van rebre en 
les seues concentracions i manifes-
tacions, van aconseguir paralitzar la 
seua aprovació. A causa que va ha-
ver-hi una crida perquè totes vesti-
ren de negre aquest dia, ha passat 
a anomenar-se el Black Monday (Di-
lluns Negre)

Aquell mateix mes d’octubre de 
2016, uns dies més tard, després de 
la forta repressió policial que van 
patir les dones argentines que van 
participar en la manifestació de la 
Trobada Nacional de Dones i la suc-
cessió de 7 femicidis en la mateixa 
setmana, es va convocar per les xar-
xes socials el Dimecres Negre, on es 
va realitzar una aturada d’1 hora i 

mobilitzacions massives. La convo-
catòria argentina liderada pel movi-
ment “Ni Una Menys” va ser replica-
da en nombrosos països americans.

Al gener de 2017, després de la 
presa de possessió de Donald Trump 
com a president dels Estats Units, es 
convoca la Women’s March on Was-
hington. La massiva participació i, 
especialment, l’atenció que li van 
prestar els mitjans de comunicació 
en l’ambit internacional van ser deci-
sius perquè els moviments feminis-
tes de nombrosos països se sumaren 
a aquestes iniciatives i acordaren 
que el 8 de Març de 2017 havia de 
ser una jornada de vaga, que portara 
un pas més enllà les manifestacions 
reivindicatives en la celebració del 
Dia Internacional de la Dona. Es va 
triar el color negre per a vestir aque-
lla jornada, com a representatiu del 
dol, encara que les dones africanes 
van protestar i es va decidir que es 
podria usar el negre o el morat, color 
internacional de les lluites feminis-
tes.
En l’Estat espanyol es va traduir 
aquesta iniciativa en diferents con-
vocatòries segons decisió de les Co-

ordinadores Feministes de les ciu-
tats participants, però en la majoria 
d’elles va ser una crida a l’aturada  
laboral, de cures i de consum de 30 
minuts de durada, a partir de les 12 
del migdia. 

És important remarcar que el movi-
ment Vaga Internacional de Dones 
es defineix com un moviment de 
base (grassroot), sense relació amb 
partits polítics. Segons el seu propi 
manifest “Som la vaga/aturada de 
dones. No som organitzacions. No 
som partits polítics. Som nosaltres, 
les dones”

Web International Women’s Strike: 
http://parodemujeres.com/ 

Una última recomanació: Si en el teu centre de treball es pacten serveis mínims essencials, 
proposa que siguen els companys qui es facen càrrec. 

Perquè les dones aquest dia #VolemPararElMón

La llapissera violeta - Butlletí Informatiu4

El nostre company Carles Fons dirigirà l’acció, sota el lema “El 8 de Març i la resta de l’any, jo cuide”

Serà el dilluns 5 de març a partir de les 18:00 h en la Sala de Premsa de la 3a planta de la seu a Nàpols i Sicília.

Company, reserva’t hores!

Tant si fas vaga com si 
et corresponen serveis 
mínims, el 8M vesteix-te de 
negre o porta algun detall 
morat. Perquè ens volem 
#VivesLliuresUnides


