MANIFEST 8 DE MARÇ DE L’ESCOLA SANTA MAGDALENA SOFIA JUNTES SOM MÉS!
Mirau-nos som les vostres amigues, les vostres companyes, les vostres mestres, les vostres
germanes, vivim amb vosaltres, però ara, avui, estam aquí perquè ens mireu des d’un altre
costat… Aquesta escola és un lloc de pau i de convivència on no és benvinguda cap conducta
que menysprei el valor d’una dona. Aquesta escola és un lloc on ens sentim segures i
recolzades, però som conscients que això no passa a tot arreu.És per aquest motiu que
VOLEM QUE ENS MIREU representant totes les dones, qualsevol dona, que pateixi o hagi
patit sofriment o discriminació. Mirau-nos!

1. Avui, 8 de març, les dones de tot el món ens sentim convocades.
Cada 8 de març celebram el dia internacional de la dona per a defensar els nostres drets
conquistats.
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en
l'àmbit laboral i en el de les cures. Som d’orientació sexual diversa, Les nostres edats són totes.
Som les que no hi són: som les assassinades, som les que es van quedar al mar, som les que es
van quedar a les fronteres.
Som TOTES. Juntes avui aturam el món i cridam:
2. BASTA! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.
3. BASTA! D’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions.
4. BASTA! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones sigui
quina sigui la nostra edat i condició. VOLEM poder moure'ns en llibertat per tots els espais i a
tota hora. VOLEM gaudir del nostre dret a viure una vida lliure de violències masclistes.
5. BASTA! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! Som dones i som
diverses. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!
6. Som les que reproduïm la vida. El treball domèstic i de cures que feim les dones és
imprescindible per al sosteniment de la vida. Avui, amb l'aturada de cures en la família i la
societat, donem visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer,
7. No acceptam estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes
per la mateixa feina.
8. BASTA! de discriminació salarial pel fet de ser dones, de menyspreu.
9. Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos, sense
cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte i, per

això, també fem vaga de consum. Ja n'hi ha prou de ser utilitzades com a reclam!
10. L'educació inicial és l'etapa principal en què construïm les nostres identitats sexuals i de
gènere i, per això, les estudiants, les mestres, i tota la comunitat educativa exigim el nostre
dret a una educació lliure de valors estereotipats.
11. Sol·licitam el manteniment i l'ampliació dels programes de beques d'estudi per a les
estudiants de tots els nivells educatius.
12. Exigim plena igualtat de drets i condicions de vida i la total acceptació de la nostra
diversitat.
ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!
Avui, la vaga feminista no s'acaba:
SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

