
 

RESOLUCIÓ DE CCOO DE CATALUNYA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

El Consell Nacional de la CONC a proposta de la X Escola de Dones de CCOO de Catalunya 
s’uneix i dóna suport a totes les accions que organitza el moviment feminista per donar un toc 
d’atenció a poders públics, institucions i organismes davant d’una xifra de dones assassinades 
que és l’indicador més greu que demostra que la lluita per eradicar la violència masclista 
necessita el compromís de tota la societat.  

Des del gener del 2003 fins a l’agost del 2015 el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat té 
registrades gairebé 800 dones assassinades per parelles o exparelles. Només a Catalunya, des 
del 2000 -primer any en què hi ha dades oficials del Departament d’Interior-, hi hagut 69 dones 
mortes a mans de parelles o exparelles.  

Aquests assassinats de dones per part de parelles o exparelles, sumats als assassinats en 
l’espai familiar i a tota la incidència de les diverses violències masclistes en tots els àmbits, fan 
que posem l’alerta de feminicidi al bell mig de l’agenda política en un país on els governs de 
dretes retallen recursos i drets davant d’aquesta greu vulneració dels drets humans de les 
dones i dels infants.  

Amb aquesta resolució CCOO de Catalunya volem:  

• Donar suport a la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes, amb la finalitat de 
mostrar el nostre més contundent rebuig a totes les violències contra les dones, la 
manifestació més crua i violenta de la desigualtat de dones i homes, i el greu atemptat 
contra els drets humans de les dones que aquestes signifiquen. 

• Denunciar la passivitat, la ineficàcia i el poc compromís dels poders públics per 
combatre i eliminar la persistent violència contra les dones, agreujada per l’eliminació i 
la retallada dels recursos necessaris per a la prevenció i el suport psicosocial per al 
tractament de les dones que pateixen violència masclista.  

• Denunciar la insuficiència de les ajudes, les mesures i les bonificacions relatives al 
foment de l’ocupació i del programa d’acció específic d’inserció sociolaboral de les 
dones víctimes de la violència de gènere.  

• Reclamar la plena aplicació de les normatives de promoció de la igualtat i la de suport 
a una vida lliure de violència masclista, tant orgàniques com del Parlament de 
Catalunya, que obliga a una actuació transversal i integral contra la violència masclista 
i de gènere en tots els àmbits: educatiu, sanitari, policial, jurídic, etc. És per això que es 
necessiten accions coordinades i conjuntes de totes les administracions implicades.  

• La creació tants jutjats especialitzats i unitats de valoració integral del risc com siguin 
necessaris, amb dotacions pressupostàries suficients per a la prevenció i la protecció 
de les víctimes.  

• La creació d’un sistema integral a Catalunya de seguiment i suport a les dones que 
pateixen violència masclista amb la coordinació de tots els serveis i recursos locals, 
comarcals i nacionals.  

• Que es proporcioni  formació, capacitació, reciclatge i sensibilització als professionals 
que intervenen en els diferents processos (jutges, fiscals, advocacia, forces i cossos de 



seguretat, equips psicosocials, sistema educatiu, sanitari, mitjans de comunicació, 
publicitat…) de tal manera que s’afavoreixi el canvi cultural i l’acció preventiva.  

CCOO DE CATALUNYA EXIGIM:  

• Que es garanteixi, en l’àmbit de la negociació col·lectiva, la difusió i la possible millora 
dels drets laborals, socials i econòmics legalment establerts.  

• Al Govern de la Generalitat el compliment de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista i dels diversos acords del Parlament de 
Catalunya en matèria de prevenció, atenció i desplegament de mesures per eradicar la 
violència masclista i donar suport a les dones que la pateixen.  

• L’avaluació de la incidència de les polítiques d’austeritat i les retallades, i el seu 
impacte en les condicions de vida de les dones.  

• El desenvolupament de campanyes divulgatives de formació i sensibilització per 
eradicar la violència contra les dones. Combatre la violència en l’àmbit laboral, 
impulsant la negociació del protocol del Consell de Relacions Laborals. 

• Recuperar el model especialitzat del Programa de seguretat contra la violència 
masclista i promoure uns protocols de seguiment d’avaluació en el cas de dones 
assassinades.  

• Que es garanteixi que tots els jutges destinats als jutjats de violència contra la dona 
tinguin a disposició el servei de la Unitat de Valoració Forense Integral, i fer la difusió 
oportuna del servei que presta perquè les dones víctimes de violència puguin ser 
examinades per un equip forense especialitzat. 

• L’ampliació dels recursos destinats a la lluita contra les violències masclistes a la Llei de 
pressupostos per al 2016.  

• Que es continuïn aplicant i millorant les garanties de singularitat de les víctimes de 
violència masclista en els programes de formació de tallers ocupacionals i en els 
programes d’inserció laboral.  

• L’elaboració  i difusió de campanyes sobre violència masclista, a través de l’Institut 
Català de les Dones, durant tot l’any. No han de ser només sobre la violència física, 
sinó especialment sobre les violències mes invisibles, com la psicològica, l’econòmica i 
la sexual. 

• Desenvolupar i consolidar les accions sobre els programes de prevenció de la violència 
masclista i les relacions abusives entre les persones joves, a fi d’avaluar les polítiques 
públiques en aquest àmbit, intensificar la formació i la sensibilització, i garantir el 
desplegament normatiu adequat per lluitar contra aquesta situació de violència.  

• Que la Generalitat de Catalunya insti al Govern espanyol perquè:  

a. Doti de recursos suficients i prengui les mesures per al ple desenvolupament de la 
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere.  

b. Posi els recursos i les mesures perquè totes les administracions complexin el que 
estableix el Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la 
violència de la dona i la violència masclista, ratificat recentment per l’Estat espanyol.  



c. Restableixi les competències municipals d’igualtat per a l’assistència de dones 
víctimes de violència masclista així com de les seves filles i fills, eliminades amb la Llei 
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.  

d. Derogui la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa pel fet de ser una llei 
regressiva en matèria d’educació per a la igualtat, ja que fa desaparèixer els continguts 
específics sobre igualtat de gènere i de prevenció de la violència masclista dels 
currículums escolars.  

Barcelona,  10 de desembre de 2015 


