
8M
ATURADA INTERNACIONAL

DE DONES

De 12h a 13h
Concentracions als centres de treball

#8mAturadaDones



Vull sumar-me a l’Aturada 
internacional de dones, però…
És legal?
Sí, és legal. Des de la Intersindical Valenciana hem presentat en temps i forma la 
convocatòria de vaga per realitzar atur laboral de 12.00 a 13.00 el 8 de març.

Si no sóc afiliada o afiliat d’Intersindical Valenciana em cobreix?
Sí, sigues o no afiliada o afiliat del nostre sindicat pots secundar legalment l’aturada.

Quins sectors poden legalment secundar l’aturada?
Tots els sectors. Poden realitzar l’atur totes les treballadores i els treballadors del País 
Valencià, tant el personal funcionari com el laboral de tots els sectors productius i tots 
els centres.

Què he de fer concretament?
L’atur laboral està convocat per al 8 de març de 12.00h a 13.00h. A les 12.00 cessa la 
teva activitat al teu lloc de treball. Aleshores, aneu amb les companyes i companys que 
se sumen a l’aturada a la porta del teu centre de treball, en una zona que siga visible 
per a la ciutadania. Fes un cartell senzill exposant per què et sumes a l’atur. Podeu fer 
servir xiulets o cassoles per fer-vos sentir. Feu selfies, fotos i vídeos de la vostra acció i 
compartiu-los en les xarxes amb el hastag #8mAturadaDones. A les 13.00 acaba l’atur 
laboral.

Què puc fer més?
El 8M posa’t alguna peça morada o negra per significar-te amb el moviment.

Difon entre els teus familiars, amistats i companyes i companys de treball l’acció, 
animant-los a sumar-s’hi.

Fes vaga de consum durant tota la jornada.

Fes vaga d’activitats domèstiques (no rentem, no planxem, etc.).

Uneix-te a les diferents concentracions i manifestacions que es convoquen a la teua 
ciutat o poble per celebrar el 8M. A les capitals valencianes seran:

Alacant, a les 19.30 h des de la Plaça dels Estels.

Castelló, a les 19.00 h des de la Plaça Maria Agustina.

València, a les 19.30 h des dels Jardins del Parterre.

Fes-te un selfie amb un cartell que pose #8mAturadaDones i penja’l en les teues 
xarxes socials els dies previs al 8M per animar altres persones a secundar l’aturada.

Encara tinc dubtes ...
Posa’t en contacte amb les delegades o delegats d’Intersindical Valenciana al teu centre 
de treball, o en les seus de la Intersindical, i intentarem respondre els teus dubtes. Les 
pots trobar en:

intersindical.org/comunes/on_som
Us animem a totes i a tots a secundar l’aturada laboral perquè una societat més justa i 
igualitària és possible, lluitem per ella des de la unitat.

LA SOLIDARITAT ÉS LA NOSTRA ARMA!


