
 

 

COMUNICAT DE L’INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS DE LA DONA, LA CÀTEDRA 

D’ECONOMIA FEMINISTA I LA UNITAT D’IGUALTAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

¬ Davant la convocatòria d’una vaga internacional per reclamar la igualtat real d'oportunitats 

i drets entre homes i dones que presenten les organitzacions que conformen el Moviment 

Feminista a Espanya, i que tindrà lloc el 8 de març sota el lema “Si nosaltres parem, es para 

el món”, 
 

¬ Vist que aquesta convocatòria ha estat formalitzada com a vaga laboral legal per les 

centrals sindicals CGT i STEPV i que els Sindicats CCOO, UGT i USO han convocat aturades 

parcials per a aquest dia, 
 

¬ Tenint en compte que aquesta convocatòria té caràcter multidimensional, ja que insta a la 

vaga laboral, però també a la de cures (assumint els homes les tasques de cura que deixen 

de fer les dones) i a la de consum (abstenint-se les dones de consumir allò que no siga 

imprescindible en aquesta jornada, reduint al mínim la despesa en subministraments, però 

també en béns i serveis),  
 

¬ Considerant les legítimes reivindicacions que amb aquesta vaga es pretenen denunciar: 
 

 Les violències masclistes així com la reivindicació de més pressupost per combatre-les.  

 La major precarietat de les dones al mercat laboral i les dificultats de carrera professional 

que sofreixen pel seu sexe, així com la persistència d'una injusta i persistent bretxa 

salarial. 

 Les retallades pressupostàries que afecten les cures i que perjudiquen especialment les 

dones cuidadores; així com l’escassetat de polítiques actives que garanteixen la 

coresponsabilitat en aquests. 

 La manca de reconeixement del treball domèstic assumit majoritàriament per dones a 

títol gratuït. 

 L'escassa o nul·la atenció a col·lectius vulnerables de dones. 

LA UNITAT D’IGUALTAT, L’INSTITUT UNIVERSITARI D’ESTUDIS DE LA DONA I LA CÀTEDRA 

D’ECONOMIA FEMINISTA DE LA UNIVERSITAT, 

Convidem totes les dones que integren la Comunitat universitària d’aquesta Universitat a 

unir-se a aquesta legítima i justa convocatòria en la mesura de les seues possibilitats. I també 

que tots els membres de la Comunitat universitària procedents de tots els Campus es 

concentren, el 8 de març a les 12 hores, a les portes del Rectorat de la Universitat de 

València. 

Així mateix, instem la totalitat de la comunitat universitària a assistir a la manifestació amb 

motiu del Dia Internacional de les Dones, que tindrà eixida el 8 de març a les 18 hores des del 

Parterre.  

València, febrer de 2018 


