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El 8 de març del 2021 no tindrem la llibertat de realitzar tots els actes i les mobilitzacions que ens haguera agradat 
a les organitzacions feministes, la Covid 19, que ha marcat la nostra vida durant l'últim any, ens ho impedeix.  

La mateixa pandèmia ha agreujat la precarietat i la bretxa de gènere ja insostenibles abans d'aquesta última crisi: 

• Perquè la pandèmia ha provocat que s’hagen desenvolupat mesures de teletreball que afavoreixen les empreses
i no les persones treballadores que l’exerceixen .

• Perquè fórmules com els permisos retribuïts recuperables són vertaderes estafes que després de la imatge
d'alleujament de les necessitats de conciliació que recauen majoritàriament en les dones, no fan sinó donar un
pas més enllà a les malparades capacitats de gestió dels temps.

• Perquè ens han reclòs a casa obligant-nos a assumir totes les tasques de cures de les quals s'han desentès les
institucions.

• Perquè s'ha incrementat exponencialment el risc de patir violència de gènere sense que s'hagen pres mesures
eficaces.

• Perquè les dones migrants, sobre els muscles de les quals ha recaigut bona part de l'acompliment de les tasques 
que sembla que per fi hem descobert que són essencials per a les nostres vides, han sigut les que més multes i
denúncies han rebut en aplicació de la llei mordassa, mentre es desplaçaven als seus llocs de treball, o a ajudar
en les xarxes de suport que han permès sobreviure a tantes famílies durant aquests difícils mesos.

Aquest 8 de març, no podrem fer tot el que ens haguera agradat, però amb responsabilitat i garantint la salut de les 
persones, hem d'eixir al carrer i continuar reivindicant un món en el qual capiem totes i tots, i en el qual les persones 
estiguen en el centre de la vida. 

Per això des de CGT t'animem que: 

Aquest 8 de març a les 8 de la vesprada ixques al teu balcó decorat amb els colors i les reivindicacions feministes, i 
que animes a participar el teu veïnat amb música reivindicativa. 

I a més participes dels actes virtuals i presencials que s'aniran fent al llarg de tot el dia descentralitzats i 
multireivindicatius perquè pugues acudir on millor et sentes. 

Perquè EL FEMINISME ÉS ESSENCIAL EN LES NOSTRES VIDES. 

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:          Actes convocats per CGT 
• Actes 8M Decora el teu Balcó  Especial RojoNegro tv 7M 

• Actes del 4M al 7M als Barris  Mujeres Obrera RADIOKLARA 8M 

• Actes 8M   Pintura MURAL FEMINISTA 6M-7M-8M 

Actes institucionals programats per la Universitat. 

Per últim, podeu llegir ací el nostre manifest. 
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