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1)Dia internacional de la Dona Treballadora

2)Altres convocatòries setmana 3-9 març (Ca l'estudiantat,
víctimes accident metro, , marxes per la dignitat,
manifestació fem nostre el cuc de llum)

============
1)Dia internacional de la Dona Treballadora

A la nostra pàgina web i al següent enllaç trobareu el
video, cartell i activitats que ha preparat la CGT-PV per a
celebrar el 8 de març 2014.
Vos invitem i animem a participar a les diferentes
activitats i especialment a la manifestació del dissabte

http://www.cgtpv.org/Actes-CGT-PV-8-marc-2014-Ni.html

Manifest i actes a València

València

- 5 març de 16h a 18h. Especial «Dones lliures», el programa
de dones de CGT-PV en Ràdio Klara. Especial Dia
Internacional de la Dona Treballadora

- 7 març a les 19h30. Debat «La inserció del feminisme en
les lluites socials». Amb Tere Galdón (Dones i Prou) i
Emilia Moreno (Secretària General CGT-PV) i Col·lectiu
Lambda. En l’Ateneu Llibertari «Al Margen» (C/Palma, 3)
 
- 8 març a les 19h, Manifestació que partirà des de El
Parterre fins a la Pl. de la Verge. Organitza Moviment
Feminista de València

Manifest

8 de març: dia internacional de la dona treballadora “ni
precària, ni submissa, ni devota, ni invisible”

Tots els dies, i de manera especial el 8 de març, Dia
Internacional de la Dona Treballadora, en el context actual
que estem vivint de constant pèrdua de drets i llibertats,
les persones que conformem la CGT, lluitem contra totes les
discriminacions i per aconseguir la igualtat i ho fem al
costat de totes aquelles altres persones, col·lectius,
moviments, assemblees, organitzacions que així ho volen i
senten.
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A nivell global, ens sobren els motius per a la lluita però
particularment en aquest país, les causes per les quals
rebel·lar-se són múltiples:
- La precarietat laboral

- La bretxa salarial entre homes i dones

- La desigualtat d’oportunitats

- La feminització de la pobresa

- La sobrecàrrega i Invisibilitat de les cures

- L’absència de coresponsabilitat en el treball domèstic i
de cures

- La violència masclista

- La cultura patriarcal

- La llei de l’avortament

- La repressió del dret a la identitat personal

- L’expropiació del cos – …

En definitiva contra la precarietat, l’explotació i
l’exclusió social.

Agraïm públicament en aquest 8 de Març de 2014 a totes les
dones que ens han precedit en la lluita, a les que lluiten
dia a dia i a les que ara s’incorporen amb la il·lusió de
construir totes juntes un món millor, nou i igualitari.

Des de CGT cridem a tota la societat a la mobilització, a
seguir defensant la igualtat i la justícia social.

SENSE MITJANS DE SUBSISTÈNCIA, ENS PORTEU A LA INDIGÈNCIA

ESTAT NO!!!

ACCIÓ DIRECTA, SORORITAT I AUTOGESTIÓ SÍ!!!

Secretaria de la Dona del Comitè Confederal de la CGT

2) Altres convocatòries

- Activitats Ca l'Estudiantat 
4 març 19 h. Dones i ocupació. La situació de les dones a
Palestina
5 març 18.30 Cafeta antirepressiva i concert
6 marc 18.30 Cinema i Debat "El cuerpo de las mujeres
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- 3 març 19 h. Plaça Mare de Deu. Concentració en suport de
víctimes accident metro 3 juliol 2006

- 5 març Concentració contra la violència masclista Pça
Ajuntament

- 8 març Manifestació

- 9 març Manifestació Fem nostre el Cuc de Llum i Marxes de
la Dignitat 22M
https://www.facebook.com/events/452736904849013/?ref_dashboard_filter=upcoming
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