
VALÈNCIA en Vaga General Feminista 
8 de març

  · 6.30h - a les Torres de Serrans. Piquets informatius de ciutat.
· 8.45h - a la Plaça de Benimaclet. Piquets informatius al barri de Benimaclet.
 · 9h a 17h - Espai de joc i cures al CSOA l’Horta (junt a la Plaça Tretze Roses,
   Benimaclet - València): amb espais de jocs, tallers, dinar gratuït per als nanos... Si vols    
   participat donant suport i cooperant com a home, o de la participació de la xicalla escriu   
   a suport8m@gmail.com
  · 10.30h - En front de l’estació del Nord, amb utensilis domèstics, carros, motxos     
    graneres i davantals. Acció performativa de la Comissió de la Vaga de Cures.
· 10.30h – al parc Martí Grajales. Taller de pancartes i piquets informatius al  
   barri del Cabanyal.
     · 11.30h – eixida des de la Facultat de Filosofia i CC. De l’Educació cap al 
        Rectorat.
  · 12h – Concentració Rectorat de la Universitat de València.
· 12.30h - A la plaça de l’ermita, amb davantals. Punt d’informació de la vaga 
   al barri d’Orriols.
    · 12.30h - Accés al Port de Natzaret front a l’Autoritat Portuària. Concentració  
       Estibadores - Vaga Laboral.
  · 13h – l’Àgora de la Universitat Politècnica. Taller de pancartes i cartells.
· 13.30h - En front de l’Ajuntament. Intifalla Morada: Hui estem de Vaga 
   General Feminista.

   · 14.30h – esplanada de Vivers. Dinem juntes.

         · 15h - Macarronada Popular a la Plaça de la Mare de Déu (no mixta)

       · 17h - Eixida de la Columna de la Vaga d’Educació des de la Facultat de 
          Geografia i Història (Blasco Ibáñez).

    · 17.30h - Eixida de la Columna de la Vaga Laboral des de la Subdelegació 
       Laboral (C/Navarro Reverter nº2).

· 17.30h - Eixida de les Columnes de la Vaga de Cures i de Consum des de la   
   Plaça Pinazo (Metro Colón).

·  18h -  fins el final de la manifestació: Espai de cures a La Tetera (C/ Carnissers 15,
Ciutat Vella - València) per a xiquetes i xiquets. Reservar abans del dimecres dia 7, a les 
15h en lateteraval@gmail.com

    · 18h – Jardins del Parterre. Manifestació 8 de març: 
                                                           SI LES DONES PAREM, S’ATURA EL MÓN!

#VLCvaga8M #VLCvaga8M


