
butlletí digital de la Unió Sindical Obrera de Catalunyanúm.86 • 04 de desembre 2014
Edita: Secretaria de R. Institucionals i Comunicació catobdigital@usoc.cat

La persistent i creixent violència contra les dones fa necessari que, 
un any més, el 25 de novembre des de la USOC alcem la nostra veu 
per reivindicar la seva eradicació, per exigir als governs que assu-
meixin realment el compromís, que posin els mitjans necessaris per 
activar unes polítiques integrals que eliminin la violència masclista i 
demanar a la societat que assumeixi aquesta lluita com a pròpia, com 
un objectiu de tots i totes.

El 2014 deixa fins al moment un balanç de 42 víctimes, dones amb 
nom i cognoms que són la conseqüència més terrible i visible de la 
violència, en aquest any en el qual la Llei contra la Violència de Gènere 
compleix deu anys i en el qual s’està percebent amb major crueltat la 
reculada que estem vivint en la lluita contra aquest tipus de violència. 
Aquest aniversari ha de servir per fer balanç les 683 dones assassi-
nades des de 2004 són la mostra palpable que no n’hi ha prou amb 
legislar, cal dotar amb recursos per a la prevenció, per a l’educació, 
per a les mesures de protecció i suport a les víctimes, per a la formació 
de jutges, policies, etc.

Paradoxalment, en aquest desè aniversari de la llei, des de la USOC 
denunciem la retallada sistemàtica en els recursos per a la lluita contra 
la violència de gènere. Des del 2009, al conjunt de l’Estat Espanyol, 
s’ha rebaixat un 28% la dotació pressupostària contra aquest tipus de 
violència. Per posar alguns exemples, el 2011 es van tancar 9 de les 10 
Oficines d’Atenció a les Víctimes de Delictes a Balears i el 2012 es va 
tancar la casa d’acolliment per a dones en especials dificultats a Màlaga.

El nombre de denúncies de les víctimes als seus agressors continua 
baixant, segon el Consell General del Poder Judicial, les denúncies 
per violència de gènere al nostre país han registrat un descens d’un 
9,3% des de 2008 fins a 2013, descens que ve provocat, no per una 
disminució d’aquest tipus de violència, sinó per la situació de crisi que 
agreuja encara més  la dependència econòmica de les víctimes i els 
impideix posar fi a aquesta situació.

També disminueixen les ordres de protecció, Catalunya i Madrid, 
malgrat ser les Comunitats Autònomes que compten amb més 
Jutgats específics de Violència de gènere, són les comunitats que més 
sol·licituds de protecció deneguen. Catalunya en va desestimar el 
63% i Madrid el 55% enfront d’altres Comunitats que destaquen per 
l’àmplia empara a les denunciants com Múrcia o La Rioja que en van 
desestimar un 8% i 14% respectivament.

De les 42 dones assassinades aquest any, solament 12 havien 
denunciat als seus maltractadors; i dos havien retirat la denúncia. En 
el moment de les seves morts, cinc d’elles havien comptat amb alguna 
mesura de protecció que havia estat suprimida més tard i en exclu-
sivament en tres casos la mesura estava vigent. A l’abril d’enguany hi 
havia únicament actius 711 braçalets localitzadors dels 3.000 que es 
van adquirir l’any 2009.

Des de la USOC ens preguntem a què es deuen aquestes desigualtats 
de criteri entre les CCAA? On estan les mesures preventives? Per què 
no s’utilitzen els mitjans dels quals es disposa? Per què en lloc de dotar 
amb més recursos es retalla en la lluita contra la violència de gènere?

Volem ressenyar la perillosa vinculació de les conseqüencies de la 
crisi econòmica i la reforma laboral amb l’increment de la violència 

contra les dones que sofreixen especialment la desocupació i la pre-
carietat laboral.

En aquest panorama tan poc favorable, cal ressaltar una bona notí-
cia, l’1 d’agost va entrar en vigor el Conveni d’Istanbul signat al maig 
del 2011 i ratificat pel nostre país. La importància del Conveni radica 
en que suposa el primer instrument de caràcter vinculant en l’àmbit 
europeu en matèria de violència contra la dona i la violència domès-
tica, i és el tractat internacional de major abast per fer front a aquesta 
greu violació dels drets humans, establint una tolerància zero pel que 
fa a la violència cap a la dona.

A la USOC, creiem que la societat ha de lluitar contra la violència 
masclista des de la prevenció, assistència i protecció a les víctimes, 
sense que els pressupostos destinats a això es vegin minvats per una 
situació econòmica que, en gran manera, és la raó de l’agreujament de 
la violència. Exigim un major finançament, més mesures de prevenció, 
de sensibilització i d’educació, així com una major protecció a les víc-
times per acabar amb aquesta terrible xacra.
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Amb el Taller de formació que realitzarem, prete-
nem propiciar la reflexió i facilitar l’adquisició d’eines 
pràctiques per poder dur a terme una gestió lingü-
ística intel·ligent, que enforteixi la proximitat, el 
compromís i la voluntat de servei de la nostra tasca 
laboral i/o sindical.

En aquest Taller de quatre hores, a través d’unes 
metodologies molt dinàmiques i participatives, gene-
rarem una autoreflexió entorn dels comportaments 
lingüístics més habituals, i posarem en pràctica diver-
sos recursos i eines que tindreu a la vostra disposició 
per afrontar distintes situacions arquetípiques del dia 
a dia de la vostra feina.

Perquè, de fet, és evident que avui dia treballem 
en un context laboral de gran complexitat i, també, 
de gran diversitat lingüística. per tot plegat, aquesta 
formació et serà útil per la teva tasca diària pel que fa 
a la gestió dels usos lingüístics.

Eleccions 
Sindicals

Taller de formació per a la difusió i ús del català 
dirigit a delegats i delegades de la USOC

NUTREXPA (Girona) 3 delegats

AUTOCARES MOLIST 6      “

TMB 2       “

ALCON CUSÍ 2       “

METAL BAGÉS 2       “

ARGAL 1       “

RESIDÈNCIA 
FORT PIENC

3       “

MECALUX 1       “

FUJITSU 3       “

SABA APARCAMENTS 4      “ 

T’hi esperem!
Dia: 11 de desembre.
Lloc: USOC. C/ de Sant Pacià, 9.
Horari: 10 a 14 hores.
Inscripcions: acciosindical@usoc.cat

Taller de formació del dia 3 de desembre


