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CONVOCATÒRIA 

La Vagadetotes convoca una roda de premsa el proper dilluns 20 d’octubre a les 
12h a la UB Raval Aula 204 (planta 2). 

 

La VagadeTotes és una iniciativa sorgida des de diferents espais feministes a la que s’hi han 
sumat dones diverses, de totes les edats i amb bagatges activistes, laborals i personals 
diversos. És una incitativa feminista i liderada per dones però on també els homes estan 
convidats a participarhi. 

Mitjançant un procés assembleari obert s’ha decidit que el primer dia de la #VagadeTotes sigui 
el 22 d’octubre. Aquesta serà una jornada de lluita cap a la vaga general social i feminista que 
està prevista per la primavera de 2015. 

Durant els mesos que portem en aquest procés d’organització de la VagadeTotes, des de 
principis de 2014, hem dut a terme acciones de difusió i empoderament a diversos espais com 
places i mercats, assemblees públiques i xerrades a molts centres socials. Ens hem reunit 
setmanalment a Ca la Dona i hem organitzat varies trobades de coordinació amb dones d’altres 
territoris. 

Des de setembre estem recollint adhesions al manifest al qual més de 500 persones ja s’han 
adherit a nivell individual i col∙lectiu. 
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Per què una vaga de totes? Davant les diferents mesures i polítiques legals, socials i 
econòmiques que atempten de forma cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra 
dignitat i la nostra llibertat, les dones volem reapropiarnos de la vaga com a eina de lluita, tot 
recuperant la tradició de les dones que han jugat papers claus en vagues i revoltes històriques.  

Què vol dir que ens volem reapropiar de la vaga com a eina combativa? Vol dir, en primer 
lloc, que el format de les vagues generals dels darrers anys no ens serveix, atès que es limita a 
interpel∙lar a un treballador assalariat immers en el mercat laboral reconegut, tot excloent a 
moltes persones i a molts treballs. 

Per això ens plantegem la necessitat de convocar una vaga que visibilitzi específicament 
les condicions de desigualtat en què ens trobem les dones, on les nostres demandes 
siguin protagonistes, una vaga en què puguem sumarnos des de les nostres possibilitats i que 
reflecteixi les diferents realitats que ens travessen: aturades, jubilades, treballadores de la llar, 
estudiants, precàries, mestresses de casa, autònomes, treballadores sexuals, migrants… 

Així, la iniciativa #VagaDeTotes proposa una vaga productiva, sí, però sobretot una vaga que 
desbordi els clàssics patrons androcèntrics, que serveixi a totes les persones, treballadores i no 
treballadores, i a tots els treballs: productius, reproductius, domèstics, sexuals, formals o 
submergits. Una vaga de consum, una vaga de cures, una vaga de desobediència civil, en fi, 
una vaga de totes. 

La propera jornada de lluita del 22 d’octubre serà l’inici de una sèrie de convocatòries on 
la vaga s’entén d’una altra manera i on el procés de construcció de la pròpia vaga és també molt 
important. 
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MANIFEST 

LES DONES MOVEM EL MÓN. ARA L’ATURAREM! 

EL 22 D’OCTUBRE JORNADA DE LLUITA CAP A LA VAGA GENERAL PER 
CRIDAR BEN ALT QUE: 

Defensem l’autonomia dels nostres cossos: sexualitats lliurement exercides; ple accés a la 
informació i a l’educació afectivosexual; AVORTAMENT LLIURE, GRATUÏT I COGESTIONAT 
PER LES DONES, les treballadores de la salut i el moviment feminista; maternitats escollides i 
accés universal a tècniques de reproducció assistida. Exigim la fi de la violència ginecològica i 
obstètrica. 

Reivindiquem el reconeixement de les DIFERENTS IDENTITATS DE GÈNERE, de la llibertat 
d’opció sexual i dels diferents tipus de famílies i unitats de convivència. 

Combatem totes les VIOLÈNCIES MASCLISTES per acabar amb els feminicidis i tot tipus 
d’agressions contra les dones i apostem per l’autodefensa feminista. 

Volem una VIDA I una MORT DIGNES: reconeixent la nostra dependència mútua, les nostres 
diversitats funcionals i garantint els drets i el benestar tant de qui és cuidada com de qui té cura 
d’altres. 

Volem una vida digna per tots els éssers vius, lliure d’especisme i de tortura envers els animals i 
la preservació de la natura i el medi ambient. 

Defensem els SERVEIS PÚBLICS (educació, sanitat i serveis socials) i els béns comuns 
autogestionats (recursos naturals i territori), d’accés universal, gratuït i de qualitat. Exigim 
L’ATURADA DE PRIVATITZACIONS I RETALLADES. 

Volem un accés garantit i efectiu a l’HABITATGE DIGNE. 

Ens posicionem contra el sistema especulatiu i capitalista. Apostem per una ECONOMIA 
FEMINISTA SOCIAL I SOLIDÀRIA, que posi al centre la vida de les persones. 

Ens neguem a pagar el DEUTE. 

Volem el repartiment de la riquesa i de tots els treballs – reproductius i productius – així com el 
seu reconeixement social, laboral i econòmic, també d’aquells tradicionalment feminitzats o 
inserits en l’economia considerada informal. Exigim la retirada de totes les LLEIS I REFORMES 
LABORALS que promouen i perpetuen les desigualtats i la precarietat. Lluitem per unes 
condicions de treball dignes. 
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Exigim la fi de la DISCRIMINACIÓ LABORAL per raó d’ètnia, gènere, classe, edat i sexualitat: 
contra la segregació vertical i sectorial i l’assetjament a la feina, a favor de la igualtat salarial i de 
les mesures que contribueixin a la corresponsabilitat de dones i homes en l’exercici de les 
cures. 

Defensem el dret a la lliure circulació i permanència de les persones. Volem que totes les 
persones tinguin accés universal als serveis públics i a la plena participació comunitària i 
política. CAP PERSONA ÉS IL∙LEGAL, exigim el tancament dels CIEs. 

Volem una vida lliure de repressió i defensem la LLIBERTAT D’ACCIÓ I MANIFESTACIÓ. Exigim 
la retirada de la llei Mordaza, de la reforma del codi penal, de l’actual llei de l’avortament i de 
totes les normatives i disposicions punitives que restringeixen les nostres llibertats i l’ús de 
l’espai públic, com ara l’ordenança del civisme. 

Ens plantem contra el frau fiscal, la corrupció política i econòmica i la impunitat policial. 

Per a tot això i molt més les sota signants convoquem el 22 d’octubre a una jornada de lluita cap 
a la vaga general a la primavera. Ocuparem les places i els carrers, tancarem els mercats i les 
botigues, aturarem el transport… aturarem el món! 

 

 

CONTACTE AMB MITJANS: 

Telf: 634 533 703 

Email: vagadetotes@gmail.com 

 

CANALS D’INFORMACIÓ 

Twiter: @vagadetotes 

Facebook: https://www.facebook.com/lavagadetotes 

Web: https://vagadetotes.wordpress.com/  
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MATERIAL GRÀFIC 

A la web http://vagadetotes.wordpress.com/materialgrafic/ podeu trobar tot tipus de material 
gràfic i algunes fotografies de la vagadetotes. 

 

COL·LECTIUS ADHERITS 

A l’aplicació de recollida d’adhesions podeu consultar informació actualitzada a temps real. 

A deu dies de la jornada de lluita, 76 col∙lectius i 454 persones individuals han donat suport al 
manifest de la vagadetotes. 

Llistat de col·lectius que donen suport: 
 

 Acathi Riqe | Red inclusión de lo queer en las espiritualidades  
 A Cavall de Forques | Grup feminista  
 Acció Clitoriana | Col∙lectiu feminista i anticapitalista  
 Acció Lila | Col∙lectiu feminista i anticapitalista del Bages  
 Adona't | Assemblea feminista de Cardedeu  
 Aliats del Feminisme | Activisme feminisme  
 Arran Granollers | Organització juvenil de l'esquerra independentista  
 Arran Nou Barris | Organització juvenil de l'esquerra independentista  
 Assemblea 15M SantsLes Corts | Lluita social  
 Assemblea de Dones Feministes de Gràcia |  
 Assemblea de la Vila de Gràcia | Assemblea de barri (general)  
 Assemblea Llibertaria de Vallcarca Heura Negra | Autoorganització, autogestió.  
 Assemblea Llibertària UAB | Col∙lectiu polític llibertari  
 Assemblea Pels Drets Socials de Sant Cugat | Drets socials  
 Associació Candela | Educació  
 Associació Cooperacció | Cooperació internacional feminista  
 Associació Cultural El Raval  El Lokal | Cultura alternativa i llibertària  
 Associació Cúrcuma | Acció i creació amb perspectiva de gènere  
 Associació d'Estudiants Progressistes  AEP | Sindicat estudiantil  
 Associació Dones Juristes | Dret  
 Ateneu de Barberà 
 Ateneu La Porka  
 Ateneu Popular El Rec   
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 Ateneu Popular Octubre  
 Ateneu Popular Vallcarca  Ass Festa Major Alternativa Vallcarca | Entitat cultural  
 Ateneu Roig | Associacionisme i cultura popular  
 Babàlia | Comaternitat i criança compartida  
 Calala  Fondo de Mujeres | Feminisme  
 Casal de Joves Obriu Pas  
 Casal Popular Tres Voltes Rebel | Casal popular  
 Centre Social la Vila | Casal popular  
 CGT Catalunya | Anarcosindicalisme  
 Col∙lectiu de Dones i Lesbianes Feministes de l'EI | Lluita feminista  
 Col∙lectiu Jove de Nou Barris | Activisme jove de barri  
 Col∙lectiu Punt 6 | Urbanisme  
 Comitè de Empresa Codere Barcelona | Siderometal  
 Cooperativa Eines | Formació, investigació i intervenció social Crit de Pit  
 CUP de Barcelona  
 Dones En Lluita | Feminisme, anticapitalisme  
 Dones i Lesbianes Feministes de l'Eixample Dreta | Lluita feminista  
 Dones Llibertàries de la CGT | Feminisme llibertari  
 DRY | Plataforma de movilización por una democracia real  
 Endavant Osan  
 Endavant Sant Cugat | Organització socialista d'alliberament nacional  
 En Lluita | Organització anticapitalista i revolucionària  
 Equal Saree | Urbanisme amb perspectiva de gènere  
 Esquerra Alternativa Per Barberà (eab) | Política  
 Feministes Indignades | Assemblea feminista creada a l'acampada de la plç.  
 Forn de Teatre Pa'tothom | Teatre de l'oprimit / teatro del oprimido  
 Gatamaula | Col∙lectiu de dones feministes  
 Hora Bruixa | Col∙leciu de dones, feminista i revolucionari  
 huelgadearte & wearenotvictims  
 Iaioflautas | Plataforma social  
 Impremta Col∙lectiva de Can Batlló | Arts gràfiques  
 Interferències | Educació  
 Kol∙lectiu de Dones de Barberà(kdb) | Col∙lectiu antipatriarcal  
 La Borda Feminista | Col∙lectiu feminista  
 La Centrifugadora | Gènere, investigació i acció social  
 La Dispersa | Csoa al barri del raval  
 La Fondona  Fons documental LGBTIQ | Documentalista  
 La Frontissa | Associació de dones  
 La Guerrilla Dels Cossos | Col∙lectiu de lluita contra l'heteropatriarcat  
 L'altaveu del Poble Sec | Periodisme autogestionat i col∙laboratiu  
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 L'Hora Violeta | Assemblea feminista de reus  
 Mamá Patxanga | Grup musical  
 Marxa Mundial de Dones |  
 Memes Feministas | Activisme feminista  
 Mujeres Pa Lante  Col.lectiu Maloka | Feminismo  
 Observatori ADPI | Solidaritat internacional  
 Rebeldes Sin Sombra | Feminismo radiofónico  
 Sindicat d'Estudiants Dels Països Catalans | Educació  
 Tanquem Els Cies | Antirrepresiu  
 Trobada Alternativa de 9barris | Organització política  
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TEXTOS DE SUPORT 

A la nostra web podeu trobar alguns altres textos i recull de premsa.  

El contingut més rellevant està recollit en el “manifest inicial” sota el que es va començar a 
organitzar la convocatòria a principis de 2014. 

 

Text 1: Manifest inicial: 

Les dones movem el món, ara l’aturem! #VagaDeTotes! Totes a la vaga! 

Les dones estem fartes de les polítiques socials, econòmiques i jurídiques que atempten de 
forma cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra llibertat. 

Lleis retrògrades com la de l’avortament o la de la reproducció assistida que ens neguen 
el dret a decidir lliurement ser o no ser mares, perquè el control sobre el cos de les dones i la 
nostra capacitat reproductiva han estat, sempre, estratègia central de la construcció del poder 
masclista i patriarcal. No volem avortaments clandestins ni la solitud de les dones en ells. 
Exigim el dret a avortar en condicions segures, dignes, en un sistema de salut pública, que no 
criminalitzi les dones ni ens abandoni a la nostra sort. 

35 dones han estat assassinades en els primers mesos de 2014 a l’estat espanyol, i més 
d’1 de cada 4 dones ha patit agressions greus, però les violències masclistes segueixen sent 
invisibilitzades i el treball de prevenció de violències masclistes i educació en igualtat des de la 
infància segueix absent dels plans educatius. A més al 2013 es va donar una reducció del 39% 
dels pressupostos d’igualtat i un 27% en l’atenció integral a la violència de gènere (quan la 
mitjana de retallades fou del 8,9%). 

Retallades criminals de serveis públics i de benestar social (educació, sanitat, serveis 
socials, etc.) que ens afecten més a nosaltres que a la resta de la població: som la majoria de 
les empleades en aquests sectors i per tant les que ens quedem a l’atur; continuem sent les 
que ens fem càrrec de criatures, grans i dependents i per tant les que amortim la desaparición 
d’aquests serveis; ens trobem entre els sectors més precaritzats i empobrits de la població i, 
per tant, les que tenim menys possiblitats d’accedir a aquests serveis si no són públics. 

Una repressió brutal que ens deté, empresona i mutila, pel sol fet de manifestarnos, de no 
romandre en silenci, quan ni la por i ni la repressió policial ni cap intent de criminalització podrà 
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aturar els nostres somnis d’una veritable vida, en la que el benestar de les persones i el 
respecte a la natura no estiguin subordinats al benefici de pocs. 

Exclusió sanitària, lleis d’estrangeria que ens condemnen al treball submergit, al racisme i 
les agressions xenòfobes, a la vulnerabilitat, a les redades racistes, quan no a l’enclaustrament 
en CIEs on la vulneració dels drets humans és quotidiana i fins i tot deportades. Les retallades i 
la falta de perspectives laborals han propiciat la tornada de persones autòctones als treballs mal 
pagats i això ha empès a moltes dones migrants (que abans realitzaven aquests treballs mal 
pagats i sense garanties ni drets laborals) a viure en la misèria, condemnades a la pobresa i a 
l’exclusió social, que és una més de les tantes cares de la violència vers les dones. 

Reformes laborals que aprofundeixen en les desigualtats laborals que ja de per sí 
enfrontem les dones. La congelació del salari mínim, la reforma de l’IRPF, l’augment de l’IVA, la 
reforma laboral (que precaritza el treball remunerat de les dones i augmenta les diferències de 
salaris), l’aplaçament de la millora de la pensió de viudetat o la congelació de pensions, ens 
deixen en situació de major vulnerabilitat. 

En ser responsables gairebé en exclusiva de les tasques de cura, les dones acabem 
intensificant el temps de treball domèstic per tal de compensar retallades i 
privatitzacions en serveis socials. El deute i les reformes que s’apliquen en el seu nom 
reforcen i aprofundeixen una estructura laboral que descansa en la doble o la triple 
jornada de les dones, i en el manteniment dels rols tradicionals del patriarcat. Les 
contribucions econòmiques no retribuïdes i el treball no pagat de les dones constitueixen un 
incommensurable deute amb les dones. 

Aquestes i moltes altres raons ens porten a voler convocar una vaga general. 

La idea de vaga sorgeix de l’esgotament de moltes davant la situació cada vegada més greu 
d’atac als drets socials, econòmics, civils, sexuals i reproductius, etc. Ens plantegem que les 
formes de lluita que estem duent a terme: manifestacions, concentracions, etc. si bé 
necessàries no són suficients i ens ve de gust donar un pas més, provocar un escenari de 
movilització i ruptura nou, que sigui espurna per una activació de totes les que estem fartes, 
no únicament les que a més de fartes estem organitzades. 

ENS INTERESSA UNA VAGA POLÍTICA, creativa, que trascendeixi la vaga productiva i que 
incorpori noves actores que aquesta no inclou, UNA VAGA SOCIAL, UNA VAGA DE CONSUM, 
UNA VAGA FEMINISTA, una vaga de totes i tots. 
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Per què una vaga? 

Perquè pensem que és una eina combativa carregada de potència; perquè volem recuperar la 
tradició de les dones que han jugat papers clau en vagues històriques; perquè ens la volem 
reapropiar perquè deixi de ser una eina només al servei del treballador formal, blanc i mascle i 
passi a ser una eina de totes. 

Però, quin tipus de vaga? 

Volem una vaga que visibilitzi específicament les condicions de desigualtat en què ens trobem 
les dones, una vaga de totes i tots que sigui convocada per dones on les dones i les nostres 
demandes siguin protagonistes. Una vaga a la qual puguem sumarnos des de les nostres 
possibilitats, i que reflecteixi la nostra realitat (la de cadascuna i la de totes). 

Una vaga productiva, sí; però sobretot una vaga que se surti dels clàssics patrons 
androcèntrics, que serveixi a totes les persones, treballadores i no treballadores, i a tots els 
treballs, productius, reproductius, domèstics, sexuals, formals o submergits. 

Una vaga de consum, que denunciï el sistema de mercat depredador i capitalista; una vaga 
d’aturades que mostri que les aturades som actives i estem en lluita; una vaga de jubilades i de 
jubilats, una vaga de desobediència civil, una vaga d’estudiants, una vaga de totes. 

Per quan? 

Pel 22 d’octubre, amb temps suficient per pensarla, prepararla, coordinarnos, convocarla, 
ferla nostra; però sense postergarla fins a l’infinit, deixant passar el moment actual de 
saturació i la nostra necessitat de dir prou. Per això, per pensarla conjuntament us convidem a 
participar en aquest procés de construcció de la vaga de totes, per avançar en el procés de 
definició de la vaga que volem. Convoca també a les teves amigues i a les teves veines. 

Perquè nosaltres ja vivíem en crisi abans de la crisi.  

Les dones movem el món, ara l’aturem! Vaga de Totes! Totes a la vaga!
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Text 2:  

Per un 1 de Maig feminista i anticapitalista, les dones FemBloc, cap a la Vaga 
de Totes! 

 

Perquè les dones fem el 80% dels treballs no remunerats;  

Perquè quan treballem, cobrem un 30% menys; 

Perquè el 97,3% de persones ocupades a temps parcial per ferse càrrec de fills de 14 anys o 
menors, són dones;  

Perquè del total de persones ocupades a temps parcial per atendre altres familiars dependents, 
el 89,1% són dones; 

Perquè per cada 26 dones que compatibilitzen la jornada a temps parcial amb l’atenció familiar, 
tan sols 1 home ho fa; 

Perquè enfront de la mitjana masculina de 43,4 anys, les dones només han treballat 
remuneradament una mitjana de 12,8 anys; 

Perquè les pensions de les dones són un 40% inferiors a les dels homes,  

Perquè les vagues productives tradicionals no ens representen i segueixen sense visibilitzar i 
considerar tot el treball reproductiu i de cura que fan les dones; 

Perquè les retallades en polítiques socials agreugen aquesta discriminació estructural i 
precaritzen especialment les vides de les dones; 

Perquè volem una vaga de totes: aturades, mestresses de casa, jubilades, migrades, 
estudiants… 
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