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“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.” Maria Mercè Marçal

Fem República Feminista, a la feina i a tot
arreu.

A quest 8 de març la Intersindical-CSC con-
voquem Vaga General, instades i motivades

per VagaFeminista, per continuar visibilitzant i
denunciant les violències, discriminacions i desi-
gualtats estructurals que patim les dones en el
món laboral com a conseqüència del model
patriarcal de relacions socioeconòmiques, cultu-
rals i polítiques. Model que ens vol relegades a un
rol subsidiari i dependent, també a la feina.

Alhora, les polítiques neoliberals precaritzen de
manera sistemàtica i sistèmica la classe treballa-

dora i impacten brutalment i específIca en les do-
nes treballadores.

La Intersindical-CSC, plena de dones que com-
batem cada dia la precarització, les desigualtats
i les violències que ens assetgen, ens sentim part
del moviment feminista alçat i en lluita per cons-
truir una societat lliure d’aquestes xacres.

Des dels centres de treball i des de tot arreu ens
empoderem i contribuïm a la lluita feminista, com-
batent el sistema patriarcal-capitalista i construint la
República Catalana Feminista.

República com a instrument per garantir-nos
justícia social, drets i llibertats.

Catalana perquè és la voluntat de la majoria del
nostre poble, oprimit, sotmès i apallissat. Voluntat
legítima i que entronca amb els mateixos drets
fonamentals que estan a la base de les
reivindicacions feministes.

Feminista perquè no serem lliures, no tindrem
drets ni llibertats si les dones no hi som pensant-
la i construint-la. Transformem la realitat!

LA REPÚBLICA SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ.
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#8MRepúblicaFeminista
Dones lliures en un país lliure!
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Protocols de prevenció i abordatge dels assetjaments
sexuals i per raó de sexe

Tot i que el govern de la Generalitat de Catalunya
va aprovar la Llei Catalana 17/2015, que va més
enllà de legislacions estatals prèvies, segueix sent
una llei insuficient que no conté mesures prou
dures com per garantir-ne la implementació en la
totalitat de les empreses del teixit productiu cata-
là.

La llei Catalana es dota d'eines com la persona
Responsable sindical d'igualtat, desenvolputat a
l'Article 39 ANUL·LAT PEL TC ESPANYOL, com
altres articles i que l'actual govern de la Generalitat
es va comprometre a implementar des de l'any pas-
sat, mitjançant una llei Òmnibus, de la qual sembla
que s'han oblidat.

La Intersindical-CSC ja vam engegar el 2019 una
campanya per desenvolupar el seu articulat:

1.- Els sindicats amb presència als centres de
treball, per mitjà dels òrgans de representació
corresponents, han d'adjudicar a un delegat
sindical la funció de vetllar específicament per la
igualtat de tracte i d'oportunitats en el marc de la
negociació col·lectiva.

2.- Les funcions del responsable sindical d'igual-
tat, que té l'obligació de formar-se en matèria d'i-
gualtat d'oportunitats per a dones i homes, són:

a) Col·laborar amb el professional d'igualtat de
dones i homes de l'empresa per a promoure-hi
la igualtat d'oportunitats.
b) Assessorar l'empresa i les persones que
treballen al centre de treball en matèria d'igual-
tat.
c) Integrar sistemàticament la perspectiva de
gènere en totes les àrees i els nivells d'inter-
venció del seu àmbit funcional.
d) Vetllar pel compliment efectiu d'aquesta llei
en el seu àmbit funcional.

3.- Per a dur a terme les funcions a què fa referèn-
cia l'apartat 2, les organitzacions sindicals han de
designar un responsable sindical d'igualtat que tin-
gui la titulació específica en matèria d'igualtat i gè-
nere. Si el delegat sindical no disposa d'aquesta ti-
tulació, s'ha de garantir que adquireixi la formació
específica.

4.- L'Administració pública ha de facilitar programes
de suport a la formació sindical per a la negociació
col·lectiva amb perspectiva de gènere.

Una altra de les mesures que aquesta llei con-
templa i sobre la qual hi havia normativa prèvia,
té a veure amb els protocols de prevenció i abor-
datge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.
Totes les empreses estan obligades a dotar-se
d'aquests protocols, tanmateix el desenvolu-
pament dels mateixos no és ni tan sols similar. I
podem constatar una enorme diferència entre els
protocols de què es doten les administracions
públiques i empreses grans respecte els que de-
fineixen, sovint sense l'acord de la part social, les
empreses petites i mitjanes.

Malgrat que aquests protocols haurien de preveure
mesures de prevenció conegudes pels treballadors
i treballadores, garantir procediments de protecció
de les víctimes d'assetjament i contenir elements
sancionadors efectius, això no es dóna en la majo-
ria d'empreses.

De fet, compleixen el mínims requisits possibles i
sovint ni destrien els protocols (laborals, sexuals,
per raó de sexe), de manera que augmenten la
confusió i no contribueixen gens a un dels objec-
tius d'aquests protocols: la prevenció. En alguns
casos, la composició de les comissions que han
d'avaluar els procediments oberts no són gens
garantistes.

La realitat és dura i no ens dóna massa marge per
l'optimisme. Ens qüestionem la utilitat d'aquests

protocols -no en la seva dimensió formal, però sí en
la seva aplicació- i dubtem de la seva efectivitat en
general, però sobretot quan l'assetjador pertany a
la direcció de l'empresa o forma part de col·lectius
socialment reconeguts.

Els assetjadors, estadísticament tenen un perfil
de responsabilitat alt i tots sabem que el patriar-
cat i el capitalisme són corporativistes, aquest fac-
tor, objectiu, és un del motius principals pels quals
la majoria de denúncies no tenen recorregut.

Amb tanta dificultat per a que les empreses facin
efectiu els protocols en cas de denúncia per asset-
jament sexual o per raó de sexe, només queden
dues vies formals; la Inspecció de Treball i la via ju-
dicial. Totes dues vies són lentes i amb poques ga-
ranties. La Inspecció de Treball té una endèmica
falta d'inspectores i la via judicial és difícil, en la me-
sura en què provar aquests assetjaments, sovint
és complicat.

Així doncs, la via per on hem de transitar els
sindicats, és la de lluita efectiva i compromesa en
combatre tota expressió de violència masclista.

Per combatre les violències i avançar cap a la igualtat
de tracte en el món laboral, cal formar-nos. Per co-
nèixer quines són les eines que tenim, quines les
que hem de construir. Formar-nos per poder de-
tectar els comportament assetjadors i fer-hi front.

I, fonamental, actuar cada dia des de les empre-
ses per denunciar totes aquelles actituds i com-
portaments que ens violenten. Acompanyar les
nostres companyes i ser agents actius en combatre
l'assetjament i tota mena de violències, a la feina i
arreu!

Per tal d'erradicar les violències
masclistes, eliminar les
discriminacions que patim les
dones, la bretxa salarial, el sostre
de vidre i tantes barreres
existents en el món laboral
heretades d'una cultura patriarcal
i persistents avui dia, cal, entre
altres moltes mesures, una
legislació ESTRICTA,
CONTUNDENT i sobretot
EFECTIVA.
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Dades sobre la precarietat dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD)

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de
recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat,

dependència o diversitat funcional o psíquica, tenen limitada
l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o
requereixen atenció permanent i a distància.

1És un sector altament feminitzat, el 93% de les persones que hi
presten servei són dones. El perfil de les dones que el realitzen són

dones separades, vídues, migrants o víctimes de la violència de
gènere.

2Molts d'aquests serveis estan externalitzats a empreses com
CLECE, VALORIZA o ACCENT SOCIAL (broma o ironia?) que

pertanyen a grans grups com SACYR o ACS, ambdues constructores.

3Aquestes externalitzacions tenen un alt preu social: la precarietat de
les treballadores que hi presten servei, la deficitària qualitat del

servei que rebem les ciutadanes i ciutadans que en depenem i l’alt cost
econòmic del qual en treuen profit principalment les grans empreses

4Per la banda de la precarietat laboral, les treballadores denuncien:
a/ que no disposen de material adequat per evitar el perill de
contagi: mascaretes, guants que garanteixin una protecció
suficient, bates…
b/ manca de formació
c/ conveni col·lectiu amb condicions salarials i laborals
pèssimes: el 98 per cent de les treballadores cobren menys de
1000 euros, el 39 per cent tenen un contracte temporal i el 70
per cent treballen a temps parcial i amb un sou molt baix.
d/ vulneració dels convenis

5Malgrat que hi ha hagut un increment de la inversió en aquest
sector, aquest està relacionat amb l'augment de la quantitat de

persones que s’han pogut acollir a la llei d’autonomia personal. I no és
ni de bon tros suficient per garantir condicions millores salarials i la
qualitat de l’atenció a la persona usuària.

6Les auxiliars de la llar fan tasques de neteja de manteniment del
domicili de l’usuari.

Les treballadores familiars fan un servei més personalitzat a l’usuari

dependent, que pot anar des de suport higiènic, psicològic, de

compres, de fer el menjar, acompanyament fins a gestionar

documentació, passejos, controls mèdics i de la medicació, realitzar

amb l’usuari jocs de memòria, organització de tasques de la llar i

gestions legals, entre d’altres.

7Malgrat que les tasques que realitzen aquestes dones són d'un alt
valor social per a la nostra societat i les persones que hi presten

servei tenen un perfil de competències personals alt, la realitat és que
es consideren feines de baix valor, secundàries i menystingudes. Com
en general passa en totes en la majoria de sectors i feines que,
remunerades o no, realitzem les dones i que en bona part són
essencials per a la sostenibilitat de la vida.
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Tinc realment dret a fer vaga el 8 de març?
El dret a vaga és un dels drets fonamentals de tot
treballador i treballadora recollit a la Constitució.

Pel fet de tractar-se d’una vaga general,
correspon a les organitzacions sindicals comu-
nicar la convocatòria de vaga davant l’autoritat
laboral i a les associacions de representació
empresarial, i no és necessari realitzar una co-
municació individualitzada empresa a empresa.

Però el 8-M és el Dia Internacional de les
Dones Treballadores, si soc home puc
secundar la vaga?
La Intersindical-CSC ha convocat la Vaga
General en tot l’àmbit territorial de Catalunya,
afectant a la totalitat de persones treballadores
assalariades, tan dones com homes.

No estic afiliat/da a cap sindicat i/o el
comitè d’empresa del meu lloc de treball
no dona suport a la vaga. Tinc dret a
secundar-la?
Quan una vaga ha estat legalment convocada
s’hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara
que no s’estigui afiliat/da a cap sindicat/s con-
vocant/s o que els/les representants sindicals de
l’empresa no donin suport a la convocatòria.

Em poden demanar si tinc intenció de
secundar la vaga?
L’empresa no pot demanar anticipadament als i
les treballadores si faran vaga. I en cas de fer-ho,
la persona treballadora no té cap obligació a co-
municar-ho.

Em poden demanar que no la secundi, per
motius de producció o altres?
Les empreses no poden adoptar cap mesura que
impedeixi l’exercici del dret de vaga per part dels
treballadors i les treballadores, així com no
poden emprendre cap tipus de represàlia o apli-
car cap sanció a qui hi hagi participat.

Tampoc no pot substituir sota cap concepte a al
persona vaguista, ni contractant a una altra
persona, ni fent que una altra persona de la ma-
teixa empresa faci la feina de la vaguista.

Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre
treballador o treballadora de l’empresa.

Em poden dir que he de treballar per cobrir
serveis mínims?
En el cas que la vaga afecti a serveis públics
essencials, correspon a l’autoritat laboral fixar els
serveis mínims que seran comunicats mitjançant
un Decret.

En cap cas pot una empresa establir els seus
propis serveis mínims. Si es dóna el cas que el
lloc de treball de la persona treballadora reque-
reix de serveis mínims, l’empresa ha de comu-
nicar-ho a la persona afectada.

En quin moment puc afegir-me a la vaga?
La convocatòria de la Intersindical-CSC és de 24
hores, i pots afegir-te en qualsevol moment, fins
i tot un cop iniciada. En aquest cas, el descompte
de salari només afectarà a les hores que hagis
fet vaga.

Quins recursos deixaran d’ingressar-me?
Durant la vaga no es cotitza a la Seguretat Social,
i es descomptarà la part del salari pro-porcional.

Concretament afecta el salari base i complements
del dia de vaga, la part proporcional dels festius
d’aquella setmana i la part proporcional de les
pagues extres. No es descompta la part
proporcional de vacances, ni festius fora de la
setmana en la qual s’ha produït la vaga, ni els
complements extrasalarials. Per fer-nos una idea
del que suposa a nivell de descompte, es calcula
de manera aproximada que un dia de vaga
equival a 1,4 dies de salari ordinari.

Què passa si no puc arribar a la feina o hi
arribo tard?
En el cas que no vulguis fer vaga o hagis de
complir amb la realització de serveis mínims, si
per motius aliens a la teva voluntat no pots arribar

Totes les preguntes amb resposta del 8-M
a la feina, o veus que hi arribaràs tard, cal que
avisis ràpidament a l’empresa sobre la teva
situació i que demanis justificant en el cas que no
puguis agafar els transports públics o aquests
funcionin de manera irregular.

Què faig, si sóc autònom/a o comerciant?
El dret a vaga únicament interpel·la als tre-
balladors i treballadores assalariades.

Si ets autònom/a, no estàs amparat/da pel dret
de vaga, i les conseqüències amb qui es té obli-
gació laboral no estarien protegides. Pots aturar
la teva activitat laboral, però cal que tinguis en
compte com fer-ho i planificar-ho bé.

Si ets comerciant, valora si no val la pena abaixar
la persiana un dia.

I el dia de la vaga, què puc fer?
Et proposem algunes idees:

NO TREBALLIS.

Si estàs d’acord amb els motius de la vaga, no

vagis a treballar.

NO CONSUMEIXIS NI USIS ELS SERVEIS PÚ-
BLICS.
Recorda que estem en vaga i aquest dia totes les
persones treballadores tenen dret a fer-la. No
consumir, ni utilitzar serveis públics que no ens
són essencials aquell dia, afavoreix tot el col·lec-
tiu de treballdores i pressiona empreses i institu-
cions. Surt de casa amb tot el que necessitis.

SI ETS DONA, FES VAGA DE CURES.
Aquell dia surt al carrer i fes-te visible.

SI ETS HOME, FES VAGA I ASSUMEIX ELS
TREBALLS DE CURES.
Participa dels espais d’intendència que es puguin
crear. I recorda: combatre les desigual-tats
estructurals que patim les dones també passa
per corresponsabilitzar-se CADA DIA de les
tasques de cura.

I COMPANYA, COMPANY, PARTICIPA DELS
PIQUETS INFORMATIUS, ACTES, CONCEN-
TRACIONS I MANIFESTACIONS.
Visibilitzar el rebuig de les violències masclistes i
desigualtats que patim i reivindicar la lluita feminista
passa, cada 8 de març, per ocupar els carrers de
viles i ciutats.
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I des de l’Educació?

Termes com coeducació, rols de gènere o
feminisme han esdevingut habituals en els

contextos educatius de les societats occidentals
capitalistes autodefinides com a desenvolupa-
des.

Però, què ens trobem en l'àmbit educatiu respec-
te el paper de la dona i la consolidació dels rols
de gènere dictats per una societat heteropa-
triarcal que s'amaga rere la façana d'allò política-
ment correcte?

En primer lloc la voluntat, no pas l'efectivitat, de
plans d'actuació del Departament d'educació per
fer front a totes aquelles possibles situacions que
es puguin considerar un greuge de la situació la-
boral de la dona en l'àmbit educatiu.

Així doncs, en alguns dels documents elaborats
pel mateix Departament d'Educació com el Pla
per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu.
Memòria del Pla anual d'actuacions curs 2018-
2019 podem trobar un recull de totes aquelles ac-
tuacions implementades en aquest àmbit i el seu
grau d'assoliment.

Tanmateix una dada crida especialment l'atenció,
en un sector laboral estructuralment feminitzat la

correlació de la distribució de càrrecs directius no
respon a la realitat feminitzada del mateix.
Observem les dades següents:

a/ Freqüència relativa d'homes i dones en càr-
recs de direcció de centres educatius públics,
per nivells: D- 12,47% | H- 13,20%

b/ Freqüència relativa d'homes i dones en càr-
recs de comandament dels Serveis Centrals
del Departament: D- 17,41% | H - 20,86%

c/Freqüència relativa d'homes i dones en càr-
recs de comandament dels Serveis Territo-
rials del Departament: D- 18,9% | H - 36,36%.

Les dades parlen per elles mateixes, quan ens
centrem en analitzar qui ocupa els comandament
directius del Departament d'Educació el percen-
tatge d´homes que ocupen aquests càrrecs sem-
pre és superior al de dones.

Les causes que expliquen aquesta incoherència
segurament són moltes, però sens lloc a dubte
van estretament relacionades amb l'assumpció
dels rols de gènere que la societat atorga a cada
un/a de nosaltres.

En segon lloc, com podem combatre justament la
transmissió i la conseqüent assumpció d'aquest
rols de gènere per ambdues parts?

Aquesta lluita es guanyarà des de l'EDUCACIÓ
o no es guanyarà. Els darrers anys han estat molt
prolífers en estudis i literatura diversa que cla-
men per deconstruir els rols de gènere des de la
primera infància a fi i efecte d'assolir una societat
lliure de prejudicis i cotilles de gènere.

Nens i nens, nois i noies han d'assumir que els rols
que la societat heteropatriarcal atorga a cada un
d'ells i elles són una barrera per poder construir
una societat més justa i igualitària.

Des de l'àmbit educatiu és molta la feina a fer, les
nenes i les noies s'han d'empoderar, han de po-
der elegir lliurement què faran amb les seves
vides al marge dels prejudicis socials , han de ser
capaces de reivindicar quin és el seu paper com a
persones i com a dones des de la llibertat més
radical, però alhora també s'ha de treballar perquè
els nens i els nois puguin lliurar-se d'una masculi-
nitat que ens molts casos també els ofega, un
llast heretat del patriarcat que no ens permet as-
solir la llibertat plena en una societat buida.
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Des de la Sectorial d’Universitats, ens sumem
a la vaga del #8M.

Encara que sobre el paper les condicions labo-
rals i les possibilitats de promoció a les univer-
sitats aparentment són iguals per a dones i ho-
mes, en la pràctica estem molt lluny d’aquest es-
cenari. Les dades dels últims anys mostren que
s’han produït avenços en alguns aspectes, com
ara la quantitat de dones dedicades a la docència
i la recerca universitària en el conjunt del sistema
científic català, però les desigualtats de gènere
persisteixen quan es tracta de l’ascens profes-
sional i la participació en els llocs de lideratge i
presa de decisions.

Desigualtat en l’accés a posicions acadèmi-
ques elevades
Segons les dades de l’Informe She Figures de la
UE, i també les recopilades anualment per les
universitats catalanes, la proporció de dones en
les posicions acadèmiques més elevades segue-
ix sent baixa (titularitats) i molt baixa (càtedres).
Malgrat el fet que les noies acaben els seus
estudis amb millor nota que els nois, son elles
que ocupen amb més freqüència les posicions
més baixes de la carrera universitària: beques de
col·laboració, posicions de professorat ajudant o
associat, i altres posicions temporals i precàries.

L’anomenat ‘efecte tisores’ il·lustra clarament com
les dones tenen una forta presència en l’estadi ini-
cial de la carrera acadèmica, i comencen a desa-

parèixer a partir del moment que els homes ocu-
pen les posicions permanents i més remunrades:
professor agregat, titular i catedràtic.

Bretxa salarial
La bretxa salarial entre dones i homes del per-
sonal docent i investigador (PDI) és difícil de
detectar, sobre tot a les universitats públiques:
les posicions acadèmiques en teoria tenen la ma-
teixa retribució per a les persones que les ocu-
pen. En la pràctica, però, les dones no accedei-
xen als complements de sou (per antigüitat o ac-
tivitats de recerca) de la mateixa manera ni al ma-
teix ritme. Les dones pateixen un retràs d’una
mitjana de 5 anys respecte als homes en accedir
als contractes estables i més remunerats. En ser
l’universitària una carrera de molt llarg plaç, mirat
en global les dones pateixen una clara bretxa sa-
larial al llarg de la seva vida professional, donat
que les interrupcions que suposen la maternitat
o els diferents treballs de cura, són pagades des-
prés en anys de greuges salarials.

En el cas del personal d’adminstració i serveis
(PAS), hi ha una considerable segregació vertical
en els llocs de treball, ja que l’anàlisi de la distribució
per sexe de les categories laborals mostra que la
feminització del col·lectiu del PAS disminueix entre
els càrrecs de direcció i comandament.

Dones en posicions de poder
Actualment entre les 8 universitats públiques
catalanes hi ha només 2 rectores (un 25%), i

aquesta xifra tan baixa està bastant millor que la
mitjana a l’estat espanyol. L’explicació d’aquesta
xifra tan baixa es troba en els mecanismes des-
crits anteriorment, pels quals les dones moltes
vegades no reuneixen els requisits necessaris
per poder presentar-se com a candidates. Però
també es deu a que les feines invisibles, no-
remunerades, poc prestigioses, s’acostumen a
assumir per dones en tots els àmbits universitàris
(docència, gestió i recerca), com si fos el seu pa-
per natural desempènyer aquest tipus de tas-
ques. Mentres tant, els homes tenen més temps
per dedicar-se a fer carrera, i es veuen més fàcil-
ment en posicions de lideratge, com ara director
de grup de recerca, degà o rector d’universitat.

No és que les dones siguin menys segures o
competents, sinó que un model de lideratge femení
tendeix a posar l’ènfasi en el benestar col·lectiu, no
només pensant en el benefici personal, sinó en el del
grup. Això fa que les dones tinguin menys ganes
de presentar-se a eleccions (competició) o posi-
cions de poder amb un model de lideratge mas-
culí.

Fins que el col·lectiu masculí no s’involucri al
50% en les feines reproductives i de cures,
tant a casa com al lloc de treball, exigim
mesures de compensació en tots els àmbits
per les feines que assumim les dones, i sobre
les quals està basat el sistema patriarcal
capitalista, també a les universitats.

Desigualtat de gènere al món universitari
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Espai Isabel Vila, la seu de la Intersindical-CSC a comarques Gironines

H istòricament, el moviment sindical sorgeix al
nostre país en resposta al capitalisme

industrial, a mitjans del S.XIX. L’objectiu era
organitzar el moviment obrer en lluita permanent per
pal·liar condicions de treball duríssimes i fer front a la
burgesia industrial que explotava dones, homes i
infants sense miraments. La presència de la dona
en aquell mo-ment a la indústria textil, la més
estesa al nostre país, era important i la seva
implicació en el sindicalisme obrer va ser
molt rellevant.

Isabel Vila i Pujol, nascuda el 1843 a Calonge, és
una d’aquestes dones implicades en la lluita
sindical, de fet és considerada una de les
primeres dones catalanes sindicalistes. Una de
les lluites més importants que va liderar va ser la

La Unió Territorial de comarques gironines
de la Intersindical-CSC hem decidit batejar
el nostre local de Girona amb el nom
Espai Isabel Vila, en homenatge a la lluita
de les dones en el món sindical.

reducció de la jornada laboral per als infants
menors de tretze anys. L’èxit d’aquesta lluita, que
va significar fixar la jornada laboral dels infants
en un màxim de cinc hores, va ser l’origen del
malnom pel qual se la coneix popularment:
“Isabel cinc hores”.

Com a republicana i activista, el 1874, en el
context de la Restauració borbònica, va haver
d’exiliar-se a Carcassona, on va acabar els
estudis de mestra. Després de set anys va tornar
a Catalunya i va fundar una escola a Sabadell, on
es va convertir també en la primera dona
directora d’escola.

Les dones de la Intersindical-CSC, que dia a dia
lluitem des dels centres de treball contra la

precarietat, les desigualtats i les violències que
continuem patint en el món laboral, ens sentim
part d’aquest fil lila que dones com la Isabel Vila
i tantes altres, la majoria anònimes, han teixit al
llarg dels anys i lluites que ens han precedit.

En homenatge a totes elles, a les dones que van
treballar a la Coma Cros de Salt, a la Gròber de
Girona o a les colònies tèxtils del Ripollès, les do-
nes i homes de la Intersindical-CSC a comarques
gironines, hem decidit posar al nostre local a
Girona el nom Espai Isabel Vila.

Visca la lluita feminista!
Visca la classe treballadora!
Visca la terra!

#FemRepúblicaFeminista #VagaGeneralFeminista




