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Com participem els homes a la VAGA GENERAL 

FEMINISTA del dia 8 de març? 
El proper 8 de març, per segon any consecutiu, el moviment feminista del conjunt de l’Estat crida a una vaga general 

feminista. Per segon any, la CGT ha legalitzat la vaga general a tot l’Estat. Així, el 8 de març de 2019 hi ha una convocatòria 

de VAGA GENERAL. Una vaga que és també una vaga FEMINISTA. Per aquesta raó, intentem respondre algunes preguntes 

que ens fem els homes sobre com podem ser part d’aquesta jornada de lluita. 

La lluita feminista va amb nosaltres, els 
homes? 
Si, i tant!. El patriarcat és un sistema subordina i oprimeix 

en especial a les dones, però els homes també el patim a la 

nostra manera. Per tant, lluitar-hi en contra també és 

responsabilitat nostra: per solidaritat amb les companyes i 

perquè també nosaltres en som víctimes. En definitiva, hem 

de decidir si volem ser part del patriarcat o, per contra, 

contribuir a la lluita feminista per erradicar-lo. 

 

Els homes estem cridats a fer vaga el 8 
de març? 
També!. La convocatòria de vaga pel 8 de març de la CGT 

és general, afecta a tots els sectors de l’economia i és de 

24 hores. Crida a la vaga a totes les treballadores i 

treballadors del conjunt de l’Estat espanyol. A Catalunya, la 

CGT de Catalunya ha entrat un preavís propi. 

 

És també una vaga feminista.... Això vol 
dir que els homes no tenim els mateixos 
drets durant la vaga? 
No. Als homes ens emparen els mateixos drets legals en la 

convocatòria de vaga. Igual que en les altres convocatòries 

de vaga general. 

 

Aleshores, en quines coses és diferent 
la vaga general del 8 de març?  
En vàries coses. Us les enumerem per a que intenteu portar-

les a la pràctica en els vostres centres de treball, barris i 

viles. 

 

1. Els serveix mínims 
Tot i que la vaga crida a homes i dones, hem d’intentar que 

les dones tinguin el màxim de possibilitats de poder-la fer. 

Per aquesta raó, és important que en els diferents centres de 

treball intentem que siguem els homes qui fem els serveis 

mínims. Amb tot, cal tenir present que intentarem que 

només hi hagi els serveis mínims essencials. És a dir, que a 

moltes empreses defensarem que no hi hagi serveis mínims.  

El protagonisme durant la vaga 
Una de les conseqüències del patriarcat i la cultura masclista 

és que els homes sovint concentrem el protagonisme en els 

espais públics: parlem més a reunions i assemblees, ens 

posem al davant a manifestacions, piquets i accions, agafem 

els megàfons, etc. Aquesta no és una divisió de rols natural, 

sinó que és fruit de segles i segles de desvalorització de les 

dones. El proper 8 de març també lluitem contra això, i els 

homes hem de ser part activa d’aquesta lluita. Els següents 

consells ens poden ajudar: 

 

- Les cares visibles i les veus dels piquets han de ser de 

dones. Els homes podem ajudar aportant gent, però 

intentarem no ser-ne els protagonistes 

- A les manifestacions, les dones aniran al davant. 

Portaran les pancartes, cridaran els eslògans, llegiran els 

manifestos 

- Les dones seran les veus de la vaga, en declaracions als 

mitjans, en els comitès de vaga, en les valoracions, en les 

xerrades i actes previs al dia de vaga, etc 

 

2. Les tasques de cures i de suport logístic 
El dia 8 de març els homes hauríem d’assumir de forma 

activa tasques que generalment s’assignen a les dones i que 

normalment s’invisibilitzen. Si aquell dia els nostres fills/es 

no van a l’escola, no els deixem amb les àvies o mares, 

assumim-ne els homes la cura. Preparem nosaltres els 

entrepans i l’avituallament de piquets i vaguistes, fem 

nosaltres els àpats de casa. Podem provar de fer una cosa: 

organitzar-nos col·lectivament els homes per gestionar 

les tasques de cura, d’alimentació... 

 

3. Una vaga del moviment feminista 
No oblidem que el 8 de març és una vaga creada des 

d’anys de lluita del moviment feminista. És per això que 

als diferents llocs ens hi coordinarem. I respectarem el 

desenvolupaments de la vaga, per exemple si hi ha blocs o 

espais no mixtes. Hem d’evitar de no aterrar-hi com 

extraterrestres i ser conscients que, a banda de laboral, el dia 

8 de març serà una gran mobilització social, amb les dones 

al capdavant.  
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