
La Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General 
de Treballadores i Treballadors de Catalunya, davant un nou 
25-N, reiterem el nostre compromís amb l’erradicació de 
qualsevol forma de violència contra les dones i fem una crida 
a les treballadores i treballadors i al conjunt de la ciutadania 
per combatre-les fins a eliminar-les, tant als centres de 
treball com al conjunt de la societat. 

És necessari augmentar els recursos destinats a la prevenció 
així com rebutjar i condemnar de manera frontal els discursos 
negacionistes, que posen en perill els avenços realitzats, 
qüestionen les polítiques públiques contra les violències 
masclistes i l’educació en igualtat, i revictimitzen les dones 
supervivents.
 
La violència masclista és un problema polític i social de 
primer ordre que suposa un dèficit dins el nostre sistema 
democràtic. Les xifres de violències són inadmissibles, les 
dones assassinades pel simple fet de ser dones, d’acord 
amb el que es considerava violència masclista dins el 
marc de la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, és a dir, les dones 
assassinades a mans de les seves parelles o exparelles a 
escala estatal sumen: 
— Un total de 37 dones han estat assassinades fins al 8 de 

novembre del 2022 a Espanya.
— El nombre de dones assassinades des del 2003 és de 

1.165 dones, dones que són molt més que números, són 
vides arrabassades.

Pel que fa a Catalunya: 
— Un total de 10 dones han estat assassinades fins al 8 de 

novembre del 2022.
— El nombre de dones assassinades des del 2012 és de 111. 

Per primera vegada des que es van començar a recollir les 
dades sobre violència masclista, en compliment del que es 
va establir al Conveni d’Istanbul i responent a reclamacions 
de les organitzacions sindicals, al llarg d’aquest 2022 s’estan 
registrant altres feminicidis que van més enllà de l’àmbit de la 
parella i l’exparella, i que comprenen els feminicidis sexuals 
(relacionats amb les agressions sexuals, el tràfic de persones 
i l’explotació sexual); els feminicidis familiars (aquells que 
es cometen a l’entorn familiar, com els crims d’honor); els 
feminicidis socials (perpetrats per homes que no són de la 
família) i els feminicidis vicaris (assassinats de fills i filles per 
infligir dany a la mare). A Catalunya, enguany s’han registrat: 
—Feminicidis íntims (parella, exparella): 4
—Feminicidis familiars: 7
—Feminicidis sexuals: 1

A escala europea, un terç de les dones de la Unió Europea 
ha patit violència física o sexual, segons dades de l’Agència 
Europea de Drets Humans, i una de cada dues, assetjament 
sexual. Per això s’explica la iniciativa de la Comissió Europea 
per crear una directiva per combatre la violència contra les 
dones i la violència domèstica, proposta que elevaria a rang 
de llei europea les disposicions del Conveni d’Istanbul. 

A escala internacional, no podem oblidar que els objectius 
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides situen la igualtat de 

gènere i l’empoderament de les dones i les nenes al centre 
del desenvolupament sostenible. Per tant, s’ha de garantir el 
dret a una vida lliure de violències masclistes. 

S’ha de subratllar la importància de l’àmbit laboral per 
garantir l’autonomia de les dones supervivents de violències 
masclistes. En aquest sentit, celebrem l’extensió de drets 
que suposa l’aplicació dels drets laborals (suspensió de 
contractes, mobilitat geogràfica i funcional, etc.) a les 
víctimes de violències sexuals en la recentment aprovada Llei 
Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de 
la llibertat sexual. 

Així mateix, reclamem la revisió de les polítiques actives 
d’ocupació per a dones i una formació específica per a totes 
aquelles professionals que intervenen en el procés. L’àmbit 
laboral no està exempt de violències masclistes, com ara 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, que en molts casos 
passen desapercebudes i invisibilitzades. Per això exigim 
instruments estadístics que les recullin i les tinguin en 
compte. 

Finalment, UGT i CCOO ens felicitem per la ratificació del 
Conveni 189, sobre les treballadores i treballadors domèstics, 
i del Conveni 190, sobre la violència i l’assetjament dins 
el món del treball, ja que són instruments històricament 
reclamats per les nostres organitzacions i que serviran per 
eliminar les violències. 

Dins l’àmbit sindical, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya 
ens comprometem a: 
— Formar i sensibilitzar el nostre actiu sindical davant les 

violències masclistes.
— Formar i sensibilitzar les plantilles als centres de treball.
— Exercir de barrera davant qualsevol manifestació de 

violència vers les dones mitjançant les nostres delegades 
i delegats.

— Negociar i aplicar els protocols d’assetjament sexual i per 
raó de sexe previstos per la legislació.

— Negociar plans d’igualtat i mesures d’acció positiva en 
la negociació col·lectiva que contribueixin a erradicar les 
discriminacions, els estereotips i la violència.

— Assessorar víctimes i dones supervivents.

UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya fem una crida a totes 
les treballadores i treballadors i al conjunt de la ciutadania a 
participar als actes reivindicatius del 25-N per mostrar la 
nostra unió contra les violències masclistes. 

Davant les violències contra les dones: NI UN PAS ENRERE!
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