
 

Anotacions de la ciutadania en el “quadern de reivindicacions” en matèria 

d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de gènere, ubicat en el punt 

d’informació del SIAD/CCM establert a la plaça Miquel Biada, mdurant la 

jordana de vaga general del dia 8 de març de 2018:   

- “Contractes de treball dignes”. 

- “Prou tracta de dones i nenes”. 

- “Prou violència masclista i institucional a les dones i nenes”. 

- “Igualtat de drets. Prou violència contra les dones!” 

- “Sempre por la Igualdad!”. 

- “Entre tots hi tenim que fer tot!!”. 

- “Per un món més just i igualitari”. 

- “Ni la terra ni les dones som territori de conquesta!!”. 

- “Perquè totes volem sortir de casa, el 8M jo faig vaga” 

- “Sense dones no hi ha revolució!”. 

- “Sense nosaltres en món s’atura!”. 

- “Ens volen vives, ens volen lliures, combatives i rebels!!”. 

- “Gràcies a tu ara formo part d’aquest món, d’aquesta lluita, a la meva 

mare Pilar”. 

- “Los Hombres que vejan, humillan, hacen sumisas a las mujeres, las 

utilizan, no las valoran, no las escuchan, las agreden físicamente y 

psicológicamente, deberían de tenir su cosecha de lo que han sembrado”. 

- “Que avui sigui un dia feliç que marqui la diferència per acabar amb la 

societat patriarcal que minimitza el paper de les dones dins de la societat. 

No a la violència contra les dones”.  

- “No a la bretxa salarial”. 

- “No al sostre de vidre, que impedeix que les dones puguem promocionar”. 

- “No a que l’escola digui com s’ha d’anar vestida. Alumna d’Escola Pia”. 

- “Que les dones siguin acceptades als terrenys de joc” 

- “Hasta vuestra liberación total” 

- “Que ben aviat no hagem de sortir a reivindicar allò que és evident i que 

hauria de ser normal!”. 

- “La nostra lluita ja no té aturada!”. 


