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8M La lluita continua 
 
Han pasado dos años desde aquel 8 de marzo en el que las calles de todo el Estado se bloquearon, evidenciando 
la magnitud de una lucha que era larga, y que a todas luces comenzaba a cuajar. 

Dos años en los que hemos visto tratar de subirse a un carro que no les correspondía a personas de cariz diverso: 
desde Ana Botín, a dirigentes de partidos “liberales”. Siempre con el clásico objetivo de convertir un movimiento 
de base y autónomo en un mensaje vacuo y digerible para un sistema que solo quiere seguir oprimiendo a las 
mujeres y así continuar las lógicas del mayor lucro con el menor riesgo. Y de paso, arañar un puñado de votos. 

Dos años en que las asambleas creadas en aquel momento han continuado reuniéndose, y dando cuerpo a un 
discurso feminista, anticapitalista y antirracista, que conforma una alternativa real y revolucionaria a este sistema 
que no contempla al 90% de las personas de este planeta, salvo para explotarlas. 

Un discurso que en absoluto es nuevo, sino que se ha ido tejiendo a base de complicidades y reivindicaciones a lo 
largo de los años, y del que somos herederas y transmisoras. 

Dos años en los que muchas compañeras, en diversos puntos del territorio, han sido represaliadas con multas e 
incluso demandas de condenas penales por ejercer el derecho legítimo de información y ocupación de calles en 
un día de huelga, y que ha generado un movimiento de respuesta y desobediencia ante una ley injusta. 

Dos años han pasado, y en este 2020 nos sentimos con mucha energía y también hemos puesto en marcha nuevas 
formas de lucha para visibilizar que este sistema no nos representa, que necesitamos un mundo en el que se 
pongan en el centro los cuidados a las personas, el respeto por la vida, el respeto y la igualdad entre todas las 
personas, mujeres, migrantes, de diferentes etnias y confesiones, con diversidad sexual o de movilidad, que hayan 
nacido y vivan en cualquier parte del planeta; y convencidas de que no hacen falta partidos políticos que medien 
en estas demandas, seguras de que es desde la horizontalidad como se alcanzan estos sueños imprescindibles 
para todos los seres humanos que habitamos el planeta. 

Por eso, este año 2020, la Asamblea de Mujeres de Valencia, además de sumarse al llamamiento a la 
manifestación convocada el próximo día 8 de marzo a las 6 de la tarde, ha organizado una acampada en la Plaza 
de la Virgen, que empezará a las 22 horas del día 7 y continuará hasta la hora de la manifestación; una acampada 
en la que habrá debates, talleres, representaciones, espacio para compartir ideas y formas de lucha, y en el que 
también se podrá aprender a través del juego y de la música. 

Y también, igual que el año pasado, hay un llamamiento para acudir a las 13.30 horas a la puerta del CIE de 
Zapadores, para visibilizar y acompañar a aquellas mujeres migradas que están encerradas y no pueden estar 
presentes en los actos reivindicativos de nuestra lucha. Se realizarán diferentes actos y una comida compartida, 
y desde allí saldremos a las 16.30 horas en columna hacia la manifestación. 
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8M La lluita continua 
 
Han passat dos anys des d'aquell 8 de març en el qual els carrers de tot l'Estat es van bloquejar, evidenciant la magnitud 
d'una lluita que era llarga, i que sens dubte començava a quallar. 

Dos anys en què hem vist tractar de pujar a un carro que no els corresponia a persones de caire divers: des d'Ana 
Botín, a dirigents de partits “liberals”. Sempre amb el clàssic objectiu de convertir un moviment de base i autònom en 
un missatge vacu i digerible per a un sistema que només vol continuar oprimint les dones i així continuar les lògiques 
del major lucre amb el menor risc. I de pas, arrapar un grapat de vots. 

Dos anys en què les assemblees creades en aquell moment han continuat reunint-se, i donant cos a un discurs 
feminista, anticapitalista i antiracista, que conforma una alternativa real i revolucionària a aquest sistema que no 
contempla al 90% de les persones d'aquest planeta, excepte per a explotar-les.  

Un discurs que en absolut és nou, sinó que s'ha anat teixint d’acord amb complicitats i reivindicacions al llarg dels anys, 
i del qual som hereves i transmissores.  

Dos anys en què moltes companyes, en diversos punts del territori, han sigut represaliades amb multes i fins i tot 
demandes de condemnes penals per exercir el dret legítim d'informació i ocupació de carrers en un dia de vaga, i que 
ha generat un moviment de resposta i desobediència davant una llei injusta. 

Dos anys han passat, i en aquest 2020 ens sentim amb molta energia i també hem posat en marxa noves formes de 
lluita per a visibilitzar que aquest sistema no ens representa, que necessitem un món en el qual es posen en el centre 
les cures a les persones, el respecte per la vida, el respecte i la igualtat entre totes les persones, dones, migrants, de 
diferents ètnies i confessions, amb diversitat sexual o de mobilitat, que hagen nascut i visquen en qualsevol part del 
planeta; i convençudes que no fan falta partits polítics que facen de mitjancers en aquestes demandes, segures que 
és des de l'horitzontalitat com s'aconsegueixen aquests somnis imprescindibles per a tots els éssers humans que 
habitem el planeta. 

Per això, aquest any 2020, l'Assemblea de Dones de València, a més de sumar-se a la crida a la manifestació convocada 
el pròxim dia 8 de març a les 6 de la vesprada, ha organitzat una acampada en la Plaça de la Mare de Déu, que 
començarà a les 22 hores del dia 7 i continuarà fins a l'hora de la manifestació; una acampada en la qual hi haurà 
debats, tallers, representacions, espai per a compartir idees i formes de lluita, i en el qual també es podrà aprendre a 
través del joc i de la música. 

I també, igual que l'any passat, hi ha una crida per a acudir a les 13.30 hores a la porta del CIE de Sapadors, per a 
visibilitzar i acompanyar a aquelles dones migrades que estan tancades i no poden estar presents en els actes 
reivindicatius de la nostra lluita. Es realitzaran diferents actes i un dinar compartit, i des d'allí eixirem a les 16.30 hores 
en columna cap a la manifestació. 

Des de CGT us proposem que us sumeu a les mobilitzacions convocades, així com a tots els actes i propostes que s'han 
programat per part dels diversos centres i serveis de la Universitat.
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8M La lucha continúa 
 
Han passat dos anys des d'aquell 8 de març en el qual els carrers de tot l'Estat es van bloquejar, evidenciant la 
magnitud d'una lluita que era llarga, i que sens dubte començava a quallar. 

Dos anys en què hem vist tractar de pujar a un carro que no els corresponia a persones de caire divers: des d'Ana 
Botín, a dirigents de partits “liberals”. Sempre amb el clàssic objectiu de convertir un moviment de base i autònom 
en un missatge vacu i digerible per a un sistema que només vol continuar oprimint les dones i així continuar les 
lògiques del major lucre amb el menor risc. I de pas, arrapar un grapat de vots. 

Dos anys en què les assemblees creades en aquell moment han continuat reunint-se, i donant cos a un discurs 
feminista, anticapitalista i antiracista, que conforma una alternativa real i revolucionària a aquest sistema que no 
contempla al 90% de les persones d'aquest planeta, excepte per a explotar-les.  

Un discurs que en absolut és nou, sinó que s'ha anat teixint d’acord amb complicitats i reivindicacions al llarg dels 
anys, i del qual som hereves i transmissores.  

Dos anys en què moltes companyes, en diversos punts del territori, han sigut represaliades amb multes i fins i tot 
demandes de condemnes penals per exercir el dret legítim d'informació i ocupació de carrers en un dia de vaga, i 
que ha generat un moviment de resposta i desobediència davant una llei injusta. 

Dos anys han passat, i en aquest 2020 ens sentim amb molta energia i també hem posat en marxa noves formes 
de lluita per a visibilitzar que aquest sistema no ens representa, que necessitem un món en el qual es posen en el 
centre les cures a les persones, el respecte per la vida, el respecte i la igualtat entre totes les persones, dones, 
migrants, de diferents ètnies i confessions, amb diversitat sexual o de mobilitat, que hagen nascut i visquen en 
qualsevol part del planeta; i convençudes que no fan falta partits polítics que facen de mitjancers en aquestes 
demandes, segures que és des de l'horitzontalitat com s'aconsegueixen aquests somnis imprescindibles per a tots 
els éssers humans que habitem el planeta. 

Per això, aquest any 2020, l'Assemblea de Dones de València, a més de sumar-se a la crida a la manifestació 
convocada el pròxim dia 8 de març a les 6 de la vesprada, ha organitzat una acampada en la Plaça de la Mare de 
Déu, que començarà a les 22 hores del dia 7 i continuarà fins a l'hora de la manifestació; una acampada en la qual 
hi haurà debats, tallers, representacions, espai per a compartir idees i formes de lluita, i en el qual també es podrà 
aprendre a través del joc i de la música. 

I també, igual que l'any passat, hi ha una crida per a acudir a les 13.30 hores a la porta del CIE de Sapadors, per a 
visibilitzar i acompanyar a aquelles dones migrades que estan tancades i no poden estar presents en els actes 
reivindicatius de la nostra lluita. Es realitzaran diferents actes i un dinar compartit, i des d'allí eixirem a les 16.30 
hores en columna cap a la manifestació. 

Des de CGT us proposem que us sumeu a les mobilitzacions convocades, així com a tots els actes i propostes que 
s'han programat per part dels diversos centres i serveis de la Universitat. 
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