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8M La lluita continúa 

 

 

CGT-PV Universitat de València Aquest 8 de Març del 2020, la CGT, 
sota els principis antipatriarcals, anticapitalistes, antiracistes i 
internacionalistes de la nostra organització tornem a eixir als carrers en 
coordinació amb el moviment feminista per a continuar lluitant: 

 

Contra les desigualtats, contra les violències masclistes. 

Pel dret a decidir sobre els nostres cossos sense discriminacions per raó de sexe, identitats i orientacions 
sexuals. 

Per ser dones lliures, perquè continuem patint la violència patriarcal. 

Perquè la majoria de les persones en precari som dones, perquè les diferències salarials també es 
reflecteixen en les pensions. 

Perquè el treball domèstic i de cures s'invisibilitza i no es reconeix. 

Perquè existeixen dobles i triples discriminacions contra les dones lgtb, migrants, racialitzades, dones 
en el món rural. 

Per tot això cridem a continuar lluitant contra un consum capitalista i globalitzat, per un model econòmic 
sostenible i que posa en el centre a les persones, gestionant els recursos de manera col·lectiva i 
comunitària. 

Perquè LLUITANT CANVIEM EL MÓN us animen a participar als actes convocats a València amb motiu del 
8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA: 

-   Actes convocats per l'Assemblea Feminista de València als barris el dia 7. 
-   Programació actes dia 8 de l'Assemblea Feminista de València. 
-   Actes institucionals programats per la Universitat. 
-   Alletament col·lectiu en la Plaça de la Mare de Déu. 
-   Jornades de circ feminista els dies 6 i 7 de març. 
-   Exposició: Jo també vaig ser piquetera. 
-  

Per últim, no t'oblides de llegir el nostre manifest. 

I si t'abelleix, pots eixir amb nosaltres des del CIES de Sapadors. 

CGT-UV Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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