VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ 2018
HUI APRENEM A DIR…. PROU!!
Sabies que el 8 de Març s’està coent una de ben grossa? Moltes dones d’arreu del món pararem eixe
dia de fer tot el que fem, ja saps, anar al treball, fer la compra, netejar la casa, tindre cura de les
criatures, fer-se càrrec de la gent gran,… i un gran etcètera.

Com podem fer-ho?
Si treballes fora de casa tens dret a fer vaga, aquesta té cobertura legal paer a totes les dones
amb treball assalariat, és a dir per a totes aquelles que treballen per a altres persones.
Els sindicats CGT, CNT, la Confederació Intersindical i la COS l’han convocada legalment durant
24 hores.
És el teu dret constitucional, anima’t a exercir-lo!
Si treballes cuidant a persones, animals, plantes o cases, TANT SI COBRES COM SI NO...
- Intenta deixar totes les cures a càrrec dels homes que tingues al voltant i ix al carrer a trobar aliades.
Nosaltres estarem fent gresca al mural “Ens volem Vives” a la plaça del Prado a partir de les 10h.
Juntes podem anar a la plaça de l’Ajuntament a les 12h. Si no estàs a Gandia acudix a la plaça de
l’Ajuntament del teu poble a la mateixa hora.
- Si no pots deixar de cuidar a persones que ho necessiten, intenta ixir al carrer amb elles i penja’t o
enganxa’t un cartell que diga:
“SERVEIS MÍNIMS Vaga Feminista 8M”
Després podeu vindre a les 19h a la Marxa de Torxes que ixirà des del Centre de Salut de Beniopa, a
Gandia .
- Si no pots ixir al carrer i tens mòbil i alguna xarxa social, pots fer servir el hastag #8MJoFaigVaga
amb una foto teua amb la persona que cuides
- Tant si pots ixir al carrer com si no, penja a la porta, balcó o finestra un davantal que indique que
recolzes la vaga.

Si nosaltres ens aturem, el món s’atura.

