
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eli-
minació de la Violència contra les Dones, refermem el 
nostre compromís per erradicar la violència masclista i 
prioritzar les polítiques centrades en els drets de les do-
nes. 

El masclisme té moltes cares, però la més crua de totes 
és la violència. Només aquest any han estat assas-
sinades 36 dones a Espanya, 5 a Catalunya. Des de 
2003, any en què es van començar a comptabilitzar, 
1.166 dones han mort a conseqüència de la violència 
masclista, deixant sense mare 26 nens i nenes durant 
el 2022, 363 des de 2013. 

Les dades són esfereïdores, però, per desgràcia, supo-
sen només la punta de l’iceberg d’una realitat dramà-
tica. Segons l’últim Balanç de Criminalitat del Minis-
teri de l’Interior, a Espanya es denuncia una violació 
cada tres hores i mitja. Només els primers sis mesos 
d’aquest any es van denunciar 1.211 violacions, un 
26,8% més que el mateix període de 2021. I, tot i que 
segons el mateix ministeri, en un 80,3% dels casos es 
localitza i deté l’agressor, només es denuncien un 11% 
de les violacions. 

Una de les coses que més preocupa dels delictes con-
tra la llibertat i la indemnitat sexual, que recull cada 
any l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’Insti-
tut Català de les Dones, és l’edat de les víctimes i els 
agressors. Prenent com a referència les xifres publica-
des per l’Observatori durant el 2022 i que fan referèn-
cia al 2021, la franja d’edat que presenta més victimit-
zació és la de menors de 18 anys (45,2%), seguit de la de 
18 a 25 anys (25,2%). Pel que fa a l’edat dels agressors, 
la franja més freqüent és la de 18 a 25 anys (23,2%). Són 
edats molt i molt primerenques. La Fiscalia General de 
l’Estat ja va alertar en la Memòria Anual del 2019 sobre 
l’augment de la violència i els delictes de naturalesa se-

xual de nois menors d’edat a noies menors i ho va rela-
cionar amb l’ús de la pornografia a través de les xarxes 
socials, i en relació amb això, va alertar de l’augment 
d’assetjament sexual a menors a Internet.

Combatre la violència masclista i construir un país 
segur per a les dones és un objectiu prioritari pels i 
les socialistes. Per això vam impulsar la Llei Orgàni-
ca 1/2004 de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere fa 18 anys. Aquesta llei va posar 
Espanya a l’avantguarda mundial contra la violència 
envers les dones. Va suposar la mobilització i posada 
en marxa d’una gran quantitat de recursos públics per 
combatre aquesta xacra que amenaça la meitat de la 
població.

El Partit Socialista no s’ha aturat mai en la lluita con-
tra la violència masclista. Així, i escoltant les organit-
zacions feministes, vam elevar la violència de gènere 
a un Pacte d’Estat. Aquest acord polític i social es va 
assolir amb gran consens el 2017 i va constituir una 
important fita per prevenir i erradicar la violència de 
gènere. Tot i la importància de la seva creació, no va 
ser fins a l’arribada de Pedro Sánchez al Govern quan 
l’aplicació del Pacte d’Estat es va convertir en una rea-
litat al nostre país, dotant-lo econòmicament a través 
dels Fons del Pacte d’Estat. 

La nostra lluita contra la violència de gènere és con-
tínua i només en els últims mesos hem aprovat dues 
lleis claus per lluitar contra la violència envers les do-
nes i les seves conseqüències:

LLEI DE GARANTIA DE LA LLIBERTAT SEXUAL, 
CONEGUDA COM A LLEI SOLO SÍ ES SÍ

Aquesta llei posa el consentiment com l’element cen-
tral que determina l’existència d’una agressió sexu-
al. Gràcies a aquest canvi, es passa d’un sistema que 
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exigeix demostrar que la víctima es va negar a tenir 
relacions, a un altre que requereix que es demostri un 
consentiment afirmatiu, tal com indica el Conveni d’Is-
tanbul.

A més, la nova norma reforma la tipificació dels delic-
tes sexuals i acaba amb la distinció entre agressió i 
abús sexual i inclou dos nous agreujants a les agressi-
ons sexuals: que la víctima sigui parella o exparella de 
l’agressor i que l’autor hagués utilitzat submissió quí-
mica.

Pel que fa a les víctimes, la llei garanteix que l’atenció 
a totes les víctimes serà integral i immediata i que els 
serveis socioassistencials podran acreditar una situació 
de violència sexual, igual que ja es fa en la violència 
de gènere en l’àmbit de la parella o exparella. Per a 
fer possible aquesta atenció, es preveu la creació de 
centres d’assistència 24 h.

Pel Partit Socialista portar a terme polítiques feminis-
tes és portar a terme polítiques per a totes les dones. 
Segons dades del Ministeri de l’interior, més de 45.000 
dones són explotades sexualment al nostre país i du-
rant tot el 2021 només hi va haver una sentència per 
proxenetisme a tot Espanya. Són dades que, sense 
dubte, reflecteixen la necessitat d’una nova legislació 
que persegueixi de forma efectiva el proxenetisme al 
nostre país.

Per aquest motiu, els i les socialistes hem impulsat la 
Proposició de Llei per modificar el Codi Penal per cas-
tigar el proxenetisme de manera general i la terceria 
locativa com a modalitat especifica del proxenetis-
me, preveient sancions econòmiques i presó. També 
per als puters. Pel que fa a les dones prostituïdes, se’ls 
reconeix amb caràcter general la condició de víctimes 
directes i que gaudiran de tots els drets d’assistència 
integral que es reconeixen a la legislació sobre llibertat 
sexual.

LLEI ORGÀNICA 2/2022 QUE MILLORA DE 
LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES ÒRFENES 
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des de 2017, a proposta del Partit Socialista, els or-
fes per víctimes de violència de gènere, són conside-
rats com a víctimes. En aquesta línia, continuant amb 
el nostre compromís amb l’atenció i la reparació a les 
víctimes de la violència masclista, hem impulsat la 
Llei Orgànica 2/2022 que millora la protecció de les 
persones òrfenes víctimes de la violència de gènere 

perquè els assegura una major independència econò-
mica, eliminant inèrcies processals, tributàries o socials 
que puguin suposar un llast en el seu procés de recu-
peració.

A més, aquest any 2022 també hem treballat perquè la 
llei de registre civil faciliti als fills i filles de víctimes de 
violència el canvi dels seus cognoms paterns.

Per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és una 
qüestió d’Estat. Actualment, estem treballant en la 
renovació del Pacte d’Estat contra la violència de gè-
nere per actualitzar les eines de lluita contra la vio-
lència masclista i les noves formes en què aquesta 
es manifesta. A l’espera de la renovació del Pacte, ja 
hem aconseguit doblar el seu pressupost i continuarem 
apostant per dotar-lo de totes les eines i recursos que 
calguin per ajudar les víctimes.

Cal recordar, però, que són les comunitats autònomes 
les responsables d’implementar els pressupostos del 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Segons 
els indicadors anuals de violència de gènere del Consell 
General del Poder Judicial de 2021, Catalunya lidera el 
percentatge de dones que han patit violència mas-
clista i dictamina menys ordres d’allunyament. Com a 
partit socialista i, per tant, feminista, exigim al Govern 
de la Generalitat que prioritzi la comissió de partits 
polítics per començar a redactar, amb quatre anys de 
retard, el Pacte català contra la violència masclista. 

Reivindiquem que Catalunya necessita un canvi, el 
camí que marca el Govern alternatiu liderat per Sal-
vador Illa. Com a Govern alternatiu, continuem treba-
llant l’agenda feminista amb aliances amb les dones i 
també amb els homes compromesos amb la igualtat 
efectiva entre dones i homes. Només treballant en xar-
xa i des de la complicitat i sororitat contra el patriarcat, 
aconseguirem batre’l i fer realitat l’agenda feminista.

Per tot això, i enfront de tot això, reafirmem el nostre 
compromís amb el feminisme, amb la lluita contra la 
violència masclista i amb la igualtat efectiva entre 
dones i homes. Només una societat en la qual les do-
nes no sofreixin violència per ser dones pot ser consi-
derada completament lliure, només una democràcia 
lliure de violència masclista és una democràcia plena.

Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sen-
se igualtat no hi ha llibertat d’elecció, reivindiquem 
les polítiques feministes per assolir una societat lliure 
de violència masclista.
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