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8 de març: vaga estudiantil feminista 
Ens continuen matant i violant. El capitalisme és violència contra les dones 

 
Uneix-te al Sindicat d'Estudiants i Lliures i combatives i organitza la 

vaga del 8M en el teu IES! 
 

Com organitzar la vaga del 8M? 
 
Per a organitzar la vaga en la teua IES pots descarregar els materials, fulles i cartells en 
la nostra web (www.sindicatdestudiants.net) i contactar amb les companyes i companys 
del Sindicat d'Estudiants i Lliures i Combatives de la teua zona 
(https://www.sindicatdestudiants.net/index.php/contacta) per a crear comités de vaga 
en el vostre centre. Per a això és molt útil passar una fulla en la qual totes i tots els 
interessats puguen deixar el seu contacte per a organitzar-nos a través de telefonades o un 
grup de whatsapp i decidir quines accions durem a terme en el centre: xarrades en les 
classes, preparar pancartes, fer fotos per a les xarxes socials de suport a la mobilització, 
aconseguir la col·laboració de les professores i professors…hi ha moltes iniciatives que 
es poden prendre. 
 
Recorda que totes les i els estudiants tenim dret legal a la vaga, i que cap junta directiva 
pot prohibir-nos aqueix dret. En la nostra pàgina web, en l'apartat “ELS TEUS DRETS” 
(https://www.sindicatdestudiants.net/index.php/els-teus-drets) tens tota la 
documentació legal per si algú en el centre vol negar-nos aqueix dret. 
 
Crea el Sindicat d'Estudiants i Lliures i Combatives en el teu institut! 

 
La millor manera de poder alçar un moviment fort contra la violència masclista i l'opressió 
que aquest sistema exerceix sobre nosaltres és organitzar-nos. Per aquesta raó us 
convidem a afiliar-vos al Sindicat d'Estudiants i a Lliures i Combatives. Ho podeu fer a 
través de la nostra web o enviant-nos un email amb el vostre nom i cognoms, centre 
d'estudi, localitat i telèfon a lliuresicombativespv@gmail.com / 
sindicatdestudiantspaisval@gmail.com. A més us animem a crear l'associació del 
Sindicat d'Estudiants en l'institut. Per a això només has de descarregar-te la guia ací: 
https://sindicatodeestudiantes.net/index.php/afiliate-y-legaliza-el-
sindicato/legaliza-el-sindicato  
 
Per a resoldre qualsevol dubte o informació ens podeu telefonar al 685 098 482 o a 
qualsevol dels telèfons que pots trobar en la nostra web en l'apartat “CONTACTA”, 
podeu escriure'ns per email o a través de les nostres xarxes socials: Facebook: Lliues i 
Combatives – Sindicat d’Estudiants País Valencià | Twitter: @LliuresiCombat - 
@Sindic_Estud_PV | Instagram: lliuresicombativespv - @sindicatdestudiantspv.  
 
 
 

També us convidem a participar en la V Trobada Estatal de 
Lliures i Combatives 
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El dissabte 25 de febrer celebrarem la V Trobada estatal de Lliures i Combatives. 
La reunió se celebrarà a Madrid i participarem companyes de totes les parts de l'Estat. 
Estudiants, treballadores, pensionistes, dones que impulsem el moviment feminista… 
debatrem sobre la lluita per la igualtat a nivell mundial, el perill de l'extrema dreta i com 
combatre-la, o l'esclavitud que suposa la prostitució i els ventres de lloguer per a la 
majoria de les dones. 
 
Donarem veu a la lluita dels diferents col·lectius que s'alcen dia a dia contra l'explotació 
i la desigualtat, com les treballadores del SAD, les Kellys, les sanitàries en lluita o les 
treballadores d'Inditex. Debatrem sobre l'ofensiva reaccionària deslligada per l'aparell de 
l'Estat i la judicatura masclista, els atacs que estem patint als nostres drets reproductius 
per part del PP i Vox, de quin tipus de feminisme necessitem per a posar fi a la violència 
masclista, de la nostra ferma defensa dels drets LGTBI i el col·lectiu trans, de la memòria 
històrica de totes aquelles dones que abans que nosaltres es van enfrontar al capitalisme i 
van alçar la bandera de l'autèntica llibertat. 
 
La trobada també servirà per a celebrar els cinc anys d'història de Lliures i Combatives, 
l'avanç imparable del feminisme revolucionari i per a organitzar les nostres forces de cara 
a impulsar la Vaga Estudiantil Feminista del 8 de març i les manifestacions del Dia de la 
Dona Treballadora. 
 
També comptarem amb la participació de companyes internacionals que estan en primera 
línia de la lluita feminista en els seus respectius països. No us ho podeu perdre! 
 
Per a participar només has d'inscriure't en www.libresycombativas.net en l'apartat que 
hem obert per a la inscripció, escrivint-nos a contacta@libresycombativas.net, o 
telefonant-nos al 914 718 213 per a informar-vos de tots els detalls i enviar-vos l'enllaç 
de la reunió.  
 


