
 
 

 
 

Manifest 25 de novembre 2017 

DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, amb motiu de la commemoració del 25 de novembre, 
Dia Internacional per l’eliminació de la violència vers les dones, manifestem el nostre fer rebuig i 
condemna a la violència que s’exerceix sobre les dones en tots els àmbits i a tots els nivells.  
 

CCOO i UGT de Catalunya manifestem que La 

violència masclista constitueix una de les xacres 

socials més terribles, atempta contra els drets 

humans i contra el dret fonamental a la igualtat i 

no discriminació per raó de sexe. Des de 

començaments d’any, segons xifres oficials, 44 

dones han estat assassinades a Espanya, 7 a 

Catalunya a mans d’homes que deien que les 

estimaven. També 8 nenes i nens, 1 a Catalunya, 

han estat assassinats per pares maltractadors que 

tenien el deure de protegir-los. 

UGT i CCOO de Catalunya reclamem un major 

compromís dels poders públics, administracions i 

institucions així com de la societat en el seu 

conjunt, per l'eliminació de aquesta xacra social 

que té les seves arrels en la desigualtat de les 

relacions de poder entre dones i homes.  

CCOO i UGT de Catalunya denunciem que les 

fortes retallades en drets socials i despesa pública 

durant els darrers anys han suposat un retrocés 

molt important en el desenvolupament de les 

polítiques per a la igualtat de gènere i en la lluita 

contra la violència masclista, i està tenint una 

repercussió evident en l’augment d’aquesta xacra. 

L’augment, segons dades publicades per Consell 

General del Poder Judicial, quasi en un 20% de les 

denuncies, juntament amb la necessitat d’abordar 

l’adopció de noves mesures, davant la gravetat de 

la situació, per a eliminar els dèficits detectats en 

relació amb la violència masclista, tant en l’àmbit 

jurídic com en el pressupostari, en el judicial, 

policial, de serveis socials, educatiu, sanitari i en el 

laboral, ens ha portat a la reivindicació de 

l’adopció urgent d’un Pacte d’Estat contra la 

Violència de Gènere, juntament amb 

organitzacions feministes, societat civil i partits 

polítics. 

UGT i CCOO de Catalunya considerem insuficient 

el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, ja 

que no resol totes les mancances detectades, 

encara que es recullen mesures que valorem molt 

positivament i que sens dubte suposarà una 

millora en el tractament de la violència vers les 

dones.  

CCOO i UGT de Catalunya demanem la immediata 

posada en marxa del Pacte amb el compromís 

econòmic establert i la nostra participació activa 

en la Comissió de seguiment i avaluació de les 

mesures i acords que s’assoleixin. 

UGT i CCOO de Catalunya denunciem que el Pla 

per a la inserció laboral de dones víctimes de 

violència de gènere que recull la Llei 1/2004, no 

està funcionant adequadament, i les dades així ho 

revelen: al 2016 tan sols es van realitzar 707 

contractes bonificats a dones víctimes de violència 

de gènere, i d’aquests sols 173 van ser indefinits. 

Dels 239 contractes de substitució, en 64 casos les 

dones van ser substituïdes per homes. I per una 

altra banda 30.582 dones víctimes de violència de 

gènere, han estat beneficiaries de serveis 

d’inserció laboral. 

CCOO i UGT de Catalunya demandem la correcció 

d’aquests dèficits per a que es doni resposta als 

problemes reals amb els que s’enfronten aquestes 

dones per accedir al mercat laboral, així com que 

s’implementin noves actuacions i mesures per a la 

contractació foment de l’ocupació de les dones 

víctimes de violència de gènere. 

UGT i CCOO de Catalunya insistim a denunciar les 

formes de violència masclista més generalitzades i 

a la vegada més ocultes, en l’àmbit laboral: 

l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 

sexe. Demandem l’aplicació del Conveni 



 
 

 
 

d’Estambul pel reconeixement de drets a tots els 

tipus de violència contra les dones. 

CCOO i UGT de Catalunya condemnem la 

violència sexual contra milions de dones i nenes 

en tot el mon, i denunciem els integrismes 

religiosos i culturals que justifiquen la violència 

masclista. Instem a les autoritats i organismes 

responsables a actuar de forma eficient i decidida 

contra tot tipus de violència, trata i explotació 

sexual, mutilació genital, matrimonis forçosos, 

exclusió i feminització de la pobresa.  

 

 

 

UGT i CCOO de Catalunya  instem les 

treballadores i treballadors i el conjunt de la 

societat a participar en els diferents actes i 

manifestacions organitzats al voltant del 25 de 

novembre, per a manifestar el nostre compromís 

amb la eradicació de la violència masclista. 

 
 
 
 
 
 
 

Per tot això, UGT i CCOO de Catalunya considerem prioritari: 

• Intensificar la sensibilització contra la discriminació i la violència masclista mitjançant 

formació específica per a qui negocia convenis col•lectius i plans d’igualtat, tant a 

l’àmbit sindical com empresarial. 

• Introduir a la negociació col•lectiva garanties de protecció laboral per a les dones 

víctimes de violència masclista. 

• Garantir que les situacions derivades de violència masclista, com absències del lloc de 

treball o baixes mèdiques, no representin cap merma econòmica per a les 

treballadores. 

• Negociar protocols d’actuació i mesures de protecció específiques dels drets laborals 

per a les treballadores víctimes de violència masclista que no hagin denunciat al seu 

agressor. 

• Establir canals de col•laboració amb les administracions públiques, les empreses i les 

entitats socials que ajudin a millorar la difusió de mesures, drets i serveis dirigits a les 

dones víctimes de violència masclista. 

 


