
La Unió General de Treballadores  i de Treballadors  i Comissions 
Obreres de Catalunya, amb motiu del 25 de Novembre, Dia Inter
nacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, mani
festem  el  nostre  compromís  actiu,  determinat  i  irrevocable  en 
erradicar totes les violències masclistes i les causes que les origi
nen o afavoreixen; una violència que en les seves diferents mani
festacions  impedeix  a  les  dones  l’exercici  ple  dels  seus  drets, 
entre altres el dret a la llibertat, la seguretat, l’autonomia, la igual
tat i la dignitat; que, a més, afecta greument la seva salut, condici
ons laborals  i de vida, generant a les dones nombroses seqüeles 
físiques, sexuals, psicològiques, econòmiques i socials.

CCOO i UGT condemnem enèrgicament aquesta violència que en 
la  seva  expressió  més  tràgica  es  materialitza  en  l’assassinat  de 
desenes de dones i menors al llarg de l’any, i que deixa greument 
lesionades a centenars d’elles.

UGT i CCOO invitem a les treballadores i treballadors, i a la ciuta
dania  en  general,  a  secundar  els  diferents  actes  i  mobilitzacions 
que s’han convocat a  totes  les ciutats  i a  la mobilització mundial 
d’aquest 25 de novembre.

CCOO  i  UGT  remarquem  la  importància  de  conèixer,  detectar, 
prevenir i actuar contra les diferents formes de violència masclista 
contra  les dones,  que a més de  constituir  una violació greu dels 
drets humans  i dels drets constitucionals, suposa  la manifestació 
més ferotge de les desigualtats i discriminacions per raó de sexe
gènere  que  es  mantenen  en  una  societat  d’arrels  patriarcals. 
Aquesta mentalitat misògina no només es manté sinó que ha em
pitjorat per  l’avenç de posicions negacionistes sexistes  i antifemi
nistes, plenes de mentides, mantingudes per l’extrema dreta. 

A Espanya, segons  les dades de  la Delegació del Govern contra 
la violència de gènere, que recordem que només comptabilitza les 
assassinades a mans de parelles o exparelles, entre l’1 de gener 
de 2003 i el 28 d’octubre de 2021, hem arribat ja a les 1.117 dones 

assassinades per violència de gènere. Des de l’1 de gener fins el 
28  d’octubre  de  2021  ja  han  estat  assassinades  37  dones,  que 
deixen 21 menors en situació d’orfandat, i hi ha encara dos casos 
en investigació. Així mateix, des de 2013 es comptabilitzen 44 as
sassinats de menors a causa de violència contra les seves mares.

En el portem d’any, a Catalunya han estat assassinades 15 dones 
(segons Feminicidi.cat).

CCOO i UGT considerem molt alarmants les dades d’una violènci
a amb múltiples expressions que no només no s’ha reduït sinó que 
durant la pandèmia i el desconfinament s’ha agreujat.

El 2020 es va tancar amb 47 dones assassinades per la seva pa
rella o exparella, de les quals només 7 havien presentat denúncia, 
és a dir, menys del 15%.

A aquestes esgarrifoses dades cal sumarhi les que va difondre la 
Macroenquesta sobre violències cap a les dones de 2019:
• Una de cada dues dones (57,3%) de 16 o més anys han patit 

violència al llarg de la seva vida. 
• Les dones joves l’experimenten en major mesura: el 71,2% de 

les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les dones de 25 a 34 
anys han patit algun tipus de violència al llarg de la seva vida. 
També les dones grans, freqüentment invisibilitzades, la patei
xen: el 42,1% de les que tenen 65 o més anys.

• El 13,7% (gairebé 3 milions) han patit violència sexual al llarg 
de la seva vida.

• El 21,5% (més de 4 milions de dones, és a dir, una de cada 
cinc) han patit violència física al llarg de la seva vida.

• El 6,5% (1.322.052 dones) han patit violència sexual en algun 
moment  de  les  seves  vides,  d’alguna  persona  amb  qui  no 
mantenen ni han mantingut relació de parella.

• Un 2,2% (453.371 dones) del total de dones de 16 o més anys 
han estat violades. 



UGT i CCOO instem a enfortir els mecanismes de control, aplicació 
i seguiment del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.

CCOO i UGT instem a accelerar les mesures, polítiques i normati
ves dirigides a  l’aplicació  total del Conveni d’Istanbul 2011, (ratifi
cat  per  Espanya  el  2014)  sobre  prevenció,  assistència  integral  a 
les víctimes i lluita contra totes les classes de violència contra les 
dones, siguin de caràcter sexual, laboral, institucional, econòmica, 
assetjament  sexual  o  altres  violències  infligides  per  la  parella  o 
exparella.

UGT i CCOO reivindiquem la ratificació del Conveni 189 de l’OIT, 
sobre les treballadores i treballadors domèstics. Assenyalem tam
bé que amb la  implantació del  teletreball s’han augmentat els ris
cos d’aquestes treballadores. 

També reiterem la nostra reclamació permanent perquè que s’ac
celeri  el  procés  de  ratificació  per  Espanya  del  Conveni  190  de 
l’OIT, aprovada pel Consell de Ministres el setembre de 2021 i ini
ciat  davant  l’OIT,  un  instrument  imprescindible  per  assegurar  en
torns  laborals  lliures  de  violència  i  d’assetjaments,  inclosos 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

UGT  i  CCOO  reclamem  que  es  doblin  els  esforços  per  part  del 
Govern  i  de  l’empresariat  pel  foment  de  l’ocupació  estable  i  de 
qualitat  i  la  millora  dels  drets  laborals  i  econòmics  de  les  dones 
víctimes de la violència masclista, en qualsevol de les seves ma
nifestacions, i proposem que s’abordi en el marc del diàleg social.

• Instem el govern central, Generalitat  i governs  locals a desti
nar  recursos  i  garanteixin  el  caràcter  permanent  i  essencial 
dels serveis de prevenció i d’atenció integral a les víctimes de 
violències  masclistes,  que  comptin  amb  els  equips  interdisci
plinars especialitzats necessaris,  i  que garanteixin el  seu pa
per de servei públic.

• Demanem als diferents governs, autoritats i organismes euro
peus i internacionals, i de manera especial al Govern de l’Es
tat,  que  atenguin  i  compleixin  els  compromisos  derivats  de 
l’aplicació integral del Conveni d’Istanbul, de 2011.

Per tot això, CCOO i UGT:
• Instem  a  complir  els  objectius  de  l’Agenda  2030  de  Nacions 

Unides que situen  la  igualtat de gènere  i  l’empoderament de 
dones  i  nenes  en  el  centre  del  desenvolupament  sostenible, 
per al qual es requereix garantirlos el dret a una vida lliure de 
violències  masclistes.  I  reclamem  al  govern  la  ratificació  ur
gent del Conveni 189 de l’OIT i l’acceleració del procés de rati
ficació del conveni 190 de l’OIT ja emprès.

• Exigim tolerància zero amb totes les violències masclistes, de
nunciant i participant activament en la prevenció i protecció de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.

• Reclamem que s’actuï amb la màxima celeritat possible sobre/
en  les  causes estructurals,  en especial  sobre  la desigualtat  i 
discriminacions per raó de sexe, impulsant també actuacions, 
programes i polítiques de prevenció, detecció  i  intervenció en 
els àmbits educatiu, cultural, econòmic, sanitari, etc., perquè la 
millor lluita contra la violència és impedir que es produeixi.

UGT I CCOO reafirmem el nostre compromís per:
• L’acció  sindical,  la  formació  i  la  sensibilització  per  assolir  la 

igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit laboral.
• La inclusió de protocols d’actuació en les empreses i adminis

tracions públiques davant de casos d’assetjament sexual i per 
raó de sexe.

• L’atenció jurídica i sindical a les víctimes d’assetjament sexual 
i per raó de sexe en l’àmbit laboral.

• La  negociació  col·lectiva  amb  mesures  d’acció  positiva,  els 
plans d’igualtat per difondre i millorar els drets laborals i assolir 
la igualtat real i efectiva. 

• La nostra col·laboració i actuació amb les organitzacions com
petents per erradicar tot tipus de violència contra les dones.

COMISSIONS OBRERES 
I LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE CATALUNYA

Fem una crida a la participació en les diferents manifestacions que es convoquen 
des del conjunt d’organitzacions de dones, socials i sindicals amb aquesta finali
tat, per manifestar el nostre compromís i repulsa contra tot tipus de violència 
contra les dones.

Aquest any, encara en un context de pandèmia de covid19, fem una crida perquè 
aquestes manifestacions es portin a terme de forma que es garanteixi la protecció 
de la salut pública i respectant les normes sanitàries.

25 de noviembre de 2021. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres


