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CONVOCATÒRIA 

La Vagadetotes convoca una vaga de consum el proper dimarts 
19 de maig 

La convocatòria de vaga de consum situa en el centre de la protesta el treball de cures 
que realitzen les dones amb el bloqueig del consum de productes alimentaris i l'apagada del 
consum d'electricitat durant 30 minuts. Una vaga que ens inclou a tots i a totes i que permet fer 
visible el malestar de cadascuna amb diversos tipus d'accions i diferents nivells de contestació. 

La vaga de consum que s'iniciarà el dilluns 18 amb una cassolada a les 22h. en diferents 
barris, poblacions i ciutats i seguirà amb l'apagada elèctrica de 22 a 22h30. Durant els dies 18 
i 19 a diferents barris i pobles es duran a terme accions descentralitzades de protesta i 
visibilització. L’acte central de la vaga serà la manifestació unitària del dia 19 a les 18h a 
Barcelona. 

La Vaga de Totes ha organitzat ja diversos dies de lluita (22 d'octubre i 6 i 7 de març) a 
l'espera d'aconseguir el suport legal dels sindicats més afins per convocar la vaga general. No 
obstant això les negociacions amb els sindicats han resultat més llargues i complexes del que 
s'esperava el que ha obligat a seguir el procés i fer altres modalitats de vaga, com serà la vaga 
de consum del proper dia 19 de maig. 

La VagadeTotes és una iniciativa sorgida des de diferents espais feministes a la que s’hi han 
sumat dones diverses que sumen edats, històries i experiències de vida variades i múltiples. 
Unes amb més experiència d'organització i lluita, altres amb menys però amb més creativitat i 
energia, són una mostra de les condicions de vida de la gran majoria de les dones i de la llarga 
llista de discriminacions acumulades al llarg de les seves vides. Un inventari que no s'acostuma 
a incloure ni en les demandes ni en les reivindicacions clàssiques dels moviments socials 
tradicionals. 
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Fartes totes elles de l'oblit, silenci i opacitat amb què es encobreixen les seves demandes i 
necessitats, juntes, fortes i convençudes que les dones mouen el món i que poden aturarlo, 
van decidir al març de 2014 portar endavant un procés col∙lectiu en femení que condueixi a la 
convocatòria d'una VAGA GENERAL liderada per dones. Així va néixer la Vaga de Totes. 
 
Des de llavors hem dut a terme acciones de difusió i empoderament a diversos espais com 
places i mercats, assemblees públiques i xerrades a molts centres socials. Des de setembre 
estem recollint adhesions al manifest al qual més de 1.000 persones ja s’han adherit a nivell 
individual i col∙lectiu. Durant aquest temps la convocatòria s’ha anat estenent a d’altres territoris 
com València, Castelló o Mallorca. 

La Vaga de Totes pretén recuperar una forma alternativa de vaga que vagi més enllà de l'àmbit 
de la producció. Es tracta d'incorporar un moviment de contestació que inclogui les necessitats i 
desitjos de totes les participants: assalariades i no assalariades, aturades, jubilades, 
mestresses de casa, treballadores submergides, estudiants, treballadores domèstiques, 
treballadores sexuals, camperoles i totes aquelles persones que es senten excloses del 
sistema patriarcal, capitalista, racista i competitiu. 

Una vaga que inclogui tots els àmbits de la vida quotidiana: una vaga de cures, una vaga de 
consum, una vaga de transport ... una vaga de desobediència civil, una vaga política, una 
vaga social per mostrar la força de l'acció feminista. 

 

Per què una vaga de totes? Davant les diferents mesures i polítiques legals, socials i 
econòmiques que atempten de forma cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra 
dignitat i la nostra llibertat, les dones volem reapropiarnos de la vaga com a eina de lluita, tot 
recuperant la tradició de les dones que han jugat papers claus en vagues i revoltes històriques.  

Què vol dir que ens volem reapropiar de la vaga com a eina combativa? Vol dir, en primer 
lloc, que el format de les vagues generals dels darrers anys no ens serveix, atès que es limita a 
interpel∙lar a un treballador assalariat immers en el mercat laboral reconegut, tot excloent a 
moltes persones i a molts treballs. 
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MANIFEST DE CRIDA PEL 19M 

La Vaga de Totes suma ja moltes trobades a carrers i places, ocupacions de mercats i centres 
comercials. També talls de vies públiques, cercaviles, manifestacions, ocupacions, 
performances, pintades i pancartes combatives en llocs emblemàtics de ciutats, barris i pobles. 
Tot això perquè les discriminacions i les situacions patides per les dones, lesbianes i trans no 
acostumen a quedar recollides en les reivindicacions clàssiques, perquè les nostres demandes 
i necessitats no son contemplades per molts dels moviments militants tradicionals ni apareixen 
quan es fa ús de les eines de contestació i d’oposició habituals… 

Es per això que hem decidit fer una VAGA DE CONSUM el dia 19 de Maig. Una vaga de 
consum que és una vaga de totes: inclou assalariades i no assalariades, jubilades, aturades, 
treballadores de la llar, treballadores submergides, treballadores sexuals, mestresses de casa, 
estudiants, camperoles i moltes altres persones habitualment excloses pels sistemes de 
dominació i opressió. Una forma de lluita a la que tothom, al marge de la seva situació, pot 
adherirs’hi i expressar el seu malestar. Una vaga que permet incloure diversos tipus d’accions i 
diferents nivells de contestació. 

Una VAGA DE CONSUM com una nova manera de tocar i bloquejar el sector productiu i 
els seus beneficis. 

Una VAGA DE CONSUM per visibilitzar el treball de cura que realitzem les dones 
quotidianament. Per fer veure que sense cures, no hi ha vida, i sense vida, no hi ha consum. 
La feminització de la pobresa es un fet ben establert, arrelat en el món, i aquesta inclou el 
menor i mes precaritzat accés al consum per part de les dones. 
 

Una VAGA DE CONSUM per: 

➔ DENUNCIAR el sistema de mercat depredador i capitalista que converteix 
progressivament en mercaderia i font de beneficis tot tipus de bens comuns. 

➔ DIR PROU als increments del cost dels serveis bàsics (electricitat, gas, aigua). 
Les dones, com a principals usuàries d’energia en les llars (som aquelles sobre les 
quals històricament recauen tasques com de cuinar, planxar, fregar…), i com a caps de 
família de la majoria de les llars amb una sola font d’ingressos, som les que sofrim 
desproporcionadament aquestes pujades. 

➔ REBUTJAR la pressió consumista que el sistema capitalista patriarcal exerceix 
sobre les persones i en especial les dones, orientada a fernos comprar més i més 
sense necessitat i convertirnos en consumidores compulsives. 
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➔ IMPUGNAR els cànons de bellesa que pretenen fixar la nostra manera de vestir 
cada temporada i a la vegada impedeixen la singularitat de cada dona i el 
desenvolupament del seu propi gust. 

➔ REPUDIAR la imposició d’unes talles que no s’adapten a la majoria dels nostres 
cossos i que provoca en moltes joves i dones adultes trastorns alimentaris i psicologics. 

➔ DENUNCIAR la invasió de la MODA que ens embolcalla des de que naixem i 
que ens impedeix saber distingir des de la infància fins a l’edat adulta entre el que ens 
agrada i portem a gust i el que “cal portar” segons els cànons de la publicitat invasora. 
PROU publicitat que objectualitza el cossos! 

➔ DENUNCIAR també l’explotació de les dones que treballen en el sector tèxtil i la 
confecció d’aquí i d’arreu, així com els ritmes de treball insostenibles i les condicions de 
treball insalubres de moltes fàbriques del sector causants de greus accidents de treball i 
fins i tot nombroses morts per tal d’abaratir el cost de la mercaderia (recordem el greu 
enfonsament de la fàbrica tèxtil de Dhaka (Bangladesh) que va provocar la mort de més 
de 400 dones i més de 2000 ferides). 

➔ DIR PROU a les condicions de treball i salaris de misèria de les dependentes 
dels grans magatzems, centres comercials i supermercats i també a les dels sectors de 
restauració i hostaleria. 

Una VAGA DE CONSUM de tot tipus de mercaderies: des de l’electricitat i el 
gas fins al transport, el supermercat o el cinema. 
 

LES DONES MOVEM EL MON I EL DIA 19 JUNTES L’ATURAREM!!! 
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ADHESIONS 

A l’aplicació de recollida d’adhesions podeu consultar informació actualitzada a temps real. 

Podeu llegir el manifest (en català, castellà i anglès):  http://vagadetotes.herokuapp.com/ 

 

 

CONTACTE AMB MITJANS: 

Telf: 634 533 703 

Email: vagadetotes@gmail.com 

 

 

CANALS D’INFORMACIÓ 

Twiter: @vagadetotes 

Facebook: https://www.facebook.com/lavagadetotes 

Web: https://vagadetotes.wordpress.com/  

 

 

MATERIAL GRÀFIC 

A la web https://vagadetotes.wordpress.com/material19m/ podeu trobar tot tipus de material 
gràfic i algunes fotografies de la vagadetotes. 
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TEXTOS DE SUPORT 

A la nostra web podeu trobar alguns altres textos i recull de premsa.  

El contingut més rellevant està recollit en el “manifest inicial” sota el que es va començar a 
organitzar la convocatòria a principis de 2014. 

 

Text 1: Manifest inicial: 

Les dones movem el món, ara l’aturem! #VagaDeTotes! Totes a la vaga! 

Les dones estem fartes de les polítiques socials, econòmiques i jurídiques que atempten de 
forma cada vegada més greu contra els nostres drets, la nostra dignitat i la nostra llibertat. 

Lleis retrògrades com la de l’avortament o la de la reproducció assistida que ens neguen 
el dret a decidir lliurement ser o no ser mares, perquè el control sobre el cos de les dones i la 
nostra capacitat reproductiva han estat, sempre, estratègia central de la construcció del poder 
masclista i patriarcal. No volem avortaments clandestins ni la solitud de les dones en ells. 
Exigim el dret a avortar en condicions segures, dignes, en un sistema de salut pública, que no 
criminalitzi les dones ni ens abandoni a la nostra sort. 

35 dones han estat assassinades en els primers mesos de 2014 a l’estat espanyol, i més 
d’1 de cada 4 dones ha patit agressions greus, però les violències masclistes segueixen sent 
invisibilitzades i el treball de prevenció de violències masclistes i educació en igualtat des de la 
infància segueix absent dels plans educatius. A més al 2013 es va donar una reducció del 39% 
dels pressupostos d’igualtat i un 27% en l’atenció integral a la violència de gènere (quan la 
mitjana de retallades fou del 8,9%). 

Retallades criminals de serveis públics i de benestar social (educació, sanitat, serveis 
socials, etc.) que ens afecten més a nosaltres que a la resta de la població: som la majoria de 
les empleades en aquests sectors i per tant les que ens quedem a l’atur; continuem sent les 
que ens fem càrrec de criatures, grans i dependents i per tant les que amortim la desaparición 
d’aquests serveis; ens trobem entre els sectors més precaritzats i empobrits de la població i, 
per tant, les que tenim menys possiblitats d’accedir a aquests serveis si no són públics. 

Una repressió brutal que ens deté, empresona i mutila, pel sol fet de manifestarnos, de no 
romandre en silenci, quan ni la por i ni la repressió policial ni cap intent de criminalització podrà 
aturar els nostres somnis d’una veritable vida, en la que el benestar de les persones i el 
respecte a la natura no estiguin subordinats al benefici de pocs. 
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Exclusió sanitària, lleis d’estrangeria que ens condemnen al treball submergit, al racisme i 
les agressions xenòfobes, a la vulnerabilitat, a les redades racistes, quan no a l’enclaustrament 
en CIEs on la vulneració dels drets humans és quotidiana i fins i tot deportades. Les retallades i 
la falta de perspectives laborals han propiciat la tornada de persones autòctones als treballs 
mal pagats i això ha empès a moltes dones migrants (que abans realitzaven aquests treballs 
mal pagats i sense garanties ni drets laborals) a viure en la misèria, condemnades a la pobresa 
i a l’exclusió social, que és una més de les tantes cares de la violència vers les dones. 

Reformes laborals que aprofundeixen en les desigualtats laborals que ja de per sí 
enfrontem les dones. La congelació del salari mínim, la reforma de l’IRPF, l’augment de l’IVA, la 
reforma laboral (que precaritza el treball remunerat de les dones i augmenta les diferències de 
salaris), l’aplaçament de la millora de la pensió de viudetat o la congelació de pensions, ens 
deixen en situació de major vulnerabilitat. 

En ser responsables gairebé en exclusiva de les tasques de cura, les dones acabem 
intensificant el temps de treball domèstic per tal de compensar retallades i 
privatitzacions en serveis socials. El deute i les reformes que s’apliquen en el seu nom 
reforcen i aprofundeixen una estructura laboral que descansa en la doble o la triple 
jornada de les dones, i en el manteniment dels rols tradicionals del patriarcat. Les 
contribucions econòmiques no retribuïdes i el treball no pagat de les dones constitueixen un 
incommensurable deute amb les dones. 

Aquestes i moltes altres raons ens porten a voler convocar una vaga general. 

La idea de vaga sorgeix de l’esgotament de moltes davant la situació cada vegada més greu 
d’atac als drets socials, econòmics, civils, sexuals i reproductius, etc. Ens plantegem que les 
formes de lluita que estem duent a terme: manifestacions, concentracions, etc. si bé 
necessàries no són suficients i ens ve de gust donar un pas més, provocar un escenari de 
movilització i ruptura nou, que sigui espurna per una activació de totes les que estem fartes, 
no únicament les que a més de fartes estem organitzades. 

ENS INTERESSA UNA VAGA POLÍTICA, creativa, que trascendeixi la vaga productiva i que 
incorpori noves actores que aquesta no inclou, UNA VAGA SOCIAL, UNA VAGA DE CONSUM, 
UNA VAGA FEMINISTA, una vaga de totes i tots. 

Per què una vaga? 

Perquè pensem que és una eina combativa carregada de potència; perquè volem recuperar la 
tradició de les dones que han jugat papers clau en vagues històriques; perquè ens la volem 
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reapropiar perquè deixi de ser una eina només al servei del treballador formal, blanc i mascle i 
passi a ser una eina de totes. 

Però, quin tipus de vaga? 

Volem una vaga que visibilitzi específicament les condicions de desigualtat en què ens trobem 
les dones, una vaga de totes i tots que sigui convocada per dones on les dones i les nostres 
demandes siguin protagonistes. Una vaga a la qual puguem sumarnos des de les nostres 
possibilitats, i que reflecteixi la nostra realitat (la de cadascuna i la de totes). 

Una vaga productiva, sí; però sobretot una vaga que se surti dels clàssics patrons 
androcèntrics, que serveixi a totes les persones, treballadores i no treballadores, i a tots els 
treballs, productius, reproductius, domèstics, sexuals, formals o submergits. 

Una vaga de consum, que denunciï el sistema de mercat depredador i capitalista; una vaga 
d’aturades que mostri que les aturades som actives i estem en lluita; una vaga de jubilades i de 
jubilats, una vaga de desobediència civil, una vaga d’estudiants, una vaga de totes. 

Perquè nosaltres ja vivíem en crisi abans de la crisi.  

Les dones movem el món, ara l’aturem! Vaga de Totes! Totes a la vaga! 
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