
 

CCOO, un sindicat al costat de les dones en situació de violències masclistes 

Són dies difícils per a totes i tots, i des de CCOO estem fent grans esforços amb la prioritat 
d’evitar al màxim el patiment de tothom. 

Tenim el convenciment que aquesta crisi sanitària també és una crisi social, i cal vetllar per 
aquella part de la població que es troba en unes condicions de vulnerabilitat més grans. 

Davant de les mesures de confinament sabem que pot haver-hi dones que tinguin el risc de 
patir una situació de violència masclista, sigui per part de la seva parella o exparella, sigui en 
forma d’assetjament sexual a la feina. 

Des de CCOO sempre hem posat al centre de les nostres accions l’erradicació de totes les 
violències masclistes i el suport a les dones que les pateixen. En aquests moments 
excepcionals hem de pensar mesures extraordinàries i, malgrat que aquesta situació de 
violència, malauradament, no en sigui gens, d’excepcional, sí que és cert que a causa del 
confinament pot suposar un augment del risc d’inseguretat per a les dones. 

Davant d’aquesta realitat de risc, CCOO volem sumar-nos a la xarxa de recursos i serveis a 
disposició de qualsevol dona que estigui patint una situació de violència. 

Per aquest motiu, CCOO oferim el següent: 

1. EL NOSTRE TELÈFON 933 100 000 TAMBÉ SERÀ UN PUNT DE CONTACTE EN ELS CASOS 
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. Les trucades seran redirigides al telèfon d’atenció a la 
violència, que és el 900 900 120, i, en el cas de situacions d’emergència, al 112. 
 

2. POSEM ELS LOCALS DE CCOO A DISPOSICIÓ DE LA CAMPANYA “Establiment segur 
contra la violència masclista”, impulsada per l’Institut Català de les Dones i el Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya. Això vol dir que els nostres locals oberts tindran el 
cartell de la campanya i la informació per atendre la demanda de qualsevol dona que 
estigui en situació de violència, la qual podrà adreçar-s’hi i des d’allà es podrà posar en 
contacte amb el 900 900 120 o bé amb el 112. Amb aquesta trucada s’activa l’Institut 
Català de les Dones i, per tant, també ho fan els recursos especialitzats, com el Cos de 
Mossos d’Esquadra, si es tracta d’una situació de risc. 
 

3. PROPORCIONEM ASSESSORAMENT EN CASOS D’ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA 
treballant conjuntament des del canal d’assessorament i des de les responsables de les 
secretaries de les Dones de les federacions i les unions del sindicat. El nostre objectiu 
és oferir atenció especialitzada a les dones, activant els protocols d’assetjament i/o 
denunciant a la Inspecció de Treball les empreses que els incompleixin.  
 

4. HEM AFEGIT A LA SECCIÓ DE PREGUNTES FREQÜENTS DEL WEB DE CCOO 
L’ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA, que atendrem a través dels nostres canals de 
consulta. Si ho considerem pertinent, dirigirem els casos que ens arribin als serveis 
especialitzats locals, comarcals, d’entitats o del mateix Institut Català de les Dones.  


