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Des de la Secció sindical de CGT de la Universitat de València volem agrair a els qui ,dins de la comunitat 
universitària, van respondre a la crida de Vaga de 24 hores del passat 8 de març. 

Segons la informació transmesa pel Servei de Recursos Humans de la Universitat, la resposta va ser del 
45% en PDI, 67% en PAS i un 90% entre l'estudiantat. 

Les valoracions sempre són importants, i totes sabem que en la UVEG hi ha major facilitat, per moltes 
raons, per a secundar una vaga, però açò no ha de llevar importància a la voluntat d'aquelles persones 
que han volgut secundar-la. Igualment hem de tenir en compte que molts dels companys, seguint la 
crida de les assemblees de dones, hagen anat a treballar com a millor forma de recolzar-la, la qual cosa 
fa molt difícil valorar en termes més objectius la resposta. 

No obstant això, la visibilització del dia de lluita i mobilització ha sigut indiscutible, i vàries són les raons. 

En primer lloc, hem de congratular-nos de la unió de totes les seccions sindicals dins de la nostra 
universitat, fins i tot d'aquelles que fora no la van secundar o ho van fer solament parcialment, cridant 
a secundar la vaga i els actes que es van convocar. 

També la pròpia Universitat que, recolzant la vaga, va permetre que tant el personal com l'estudiantat 
sentira la seguretat que ha faltat en molts altres sectors, fins i tot dins de l'Administració Pública. 

Però sens dubte han sigut la força i l'energia de tantes dones joves omplint els espais universitaris durant 
el matí, i compartint les convocatòries generals durant la vesprada, les que han permès que puguem 
considerar un èxit la crida a la Vaga General Feminista, com a vaga laboral, però també en la resta dels 
seus eixos, de cures, de consum, i per descomptat estudiantil. 

Dones, en la seua majoria estudiants de la nostra universitat, que van demostrar que no volien convertir 
el 8 de març en la jornada festiva que intenten mostrar-nos els mitjans de comunicació, sinó en un dia 
de lluita i reivindicació també dins de la Universitat, reclamant major implicació de les seues institucions 
per a resoldre els problemes que hui i ara tenen damunt de la taula. 

Aquesta vaga no és sinó un clam per a demanar que canvien tantes i tantes coses que provoquen les 
desigualtats que travessen la vida de les dones, de totes les dones, de tota ètnia, emigrades o 
autòctones, discapacitades, precàries ..., per a assenyalar on estan els problemes i treballar en cercar 
solucions. 

És una vaga que vol ser anticapitalista, perquè el patriarcat no és sinó una eina més de control i 
explotació d'un sistema que no ens representa. I per descomptat és una vaga que té la pretensió 
d'allargar-se en el temps amb debats i accions encaminades a aconseguir els canvis que necessitem. Per 
això, continuarem lluitant i us demanem que us sumeu a aquesta lluita, ja que no tindria sentit aquest 8 
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