Benvolguts/benvolgudes,
Com ja deveu saber hi ha convocada una VAGA GENERAL per el dia 8 de març,
sumant-nos a la campanya per la Vaga Internacional de Dones impulsada des del 2017
des de diferents països i àmbits.
Cal que fem visible:
· La necessitat de millorar les condicions laborals i aplicar les mesures corresponents
per posar fi a la desigualtat laboral, la bretxa salarial, el sostre de vidre i la
desigualtat en les pensions.
· Que les cures no han d’impedir accedir a llocs de treball, ni han de suposar
problemes organitzatius, ni penalitzacions en la promoció, ni en el salari, ni en la
jubilació.
· Que cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament en
l’àmbit laboral i posar-hi totes les mesures per eradicar la violència masclista.
· Que calen mesures pressupostàries i normatives que apostin per avenços socials i
en matèria de conciliació.
· La gran precarietat laboral en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i
social a la qual es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals i que no poden
exercir el seu dret a vaga.
· La necessitat de canviar els rols i fer front al sistema patriarcal.
Al Departament d’Ensenyament, vora un 75% del personal docent som dones. Les lleis
que s'aproven no són suficients, i alguns dels pocs avenços aconseguits en matèria de
conciliació són paper mullat, entre d'altres raons per les constants retallades i
mesures pressupostàries. Aquestes mesures regressives afecten especialment les
dones, ja que són les que assumeixen les tasques de cura. El Departament
d’Ensenyament hauria de dissenyar polítiques específiques per combatre el sostre de
vidre i posar tots els recursos humans i materials per tal que el gaudi de tots els
permisos no representi inconvenients organitzatius per als centres i es pugui atendre
adequadament a tot l’alumnat.
USTEC·STEs (IAC) veiem imprescindible una mobilització amplia des de tots els sectors
laborals i de tota la societat i que cal continuar evidenciant la necessitat de visibilitzar
les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona. Raó per la qual cal
continuar insistint en la coeducació com a eix transversal en el currículum educatiu.
Creiem fermament que la coeducació és indispensable per prevenir la violència
masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real d'oportunitats
per poder canviar els rols de gènere que després es tradueixen en: sostre de vidre,
bretxa salaria, discriminacions i violències. Per tot això considerem que la coeducació
hauria de ser un eix transversal en el currículum educatiu i tots els centres haurien de
comptar amb un coordinador o coordinadora per tal que la coeducació es traslladi a
l’aula de manera real.
Per aquestes i moltes més raons, cal que continuem evidenciant la necessitat d’un
canvi social, econòmic i de les condicions laborals. Cal recordar que cada dia és 8 de

març, per la qual cosa USTEC·STEs ens reafirmem en la necessitat d’acompanyar el
moviment feminista en una convocatòria de vaga general de 24 hores.
Fem una crida a tota la comunitat educativa a participar activament en
aquest moviment, donant suport a la VAGA GENERAL del dia 8 de març per a
defensar els drets de les dones.
MOBILITZACIONS
Al llarg de la jornada del 8 de març, estan previstes activitats i mobilitzacions arreu de
Catalunya.
USTEC·STEs (IAC) donem suport a totes les accions i mobilitzacions que sorgeixin de
l’organització de grups de dones dels diferents barris, districtes i ciutats que s’hi
sumen a la vaga de 24h i acabin confluint en una gran manifestació.
Manifestacions:
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Barcelona entre Passeig de Gràcia i Diagonal a Barcelona a les 18:30h.
Girona a la Plaça del vi a les 19:00h.
Lleida a la Plaça Ricard Vinyes a les 18:00h.
Tarragona a la Plaça imperial Tarraco a les 19:00h.
Tortosa a la Plaça de Barcelona a les 18:00h.

