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Introducción

Segundo un recente informe da ONU as violencias machistas convertéronse
na principal causa de morte das mulleres, de entre 15 e 44 anos, no mundo, e
diversos estudos amosan que aproximadamente un 70 % das mulleres experimentaron violencia física e/ou sexual por parte dun compañeiro sentimental durante a súa vida. Só en España, desde o 2003 (ano en que se empeza a
recollen cifras oficialmente), ata o 10 de xuño de 2019, foron asasinadas 1000
mulleres. 500, nos últimos 15 anos, en Portugal. Só nos dous primeiros meses
do 2019 foron asasinadas 9 mulleres en España e 10 mulleres e un neno, en
Portugal.
En resposta a esta realidade, no ano 2015 en Santiago, xorde Compostela en
Negro, unha iniciativa municipal de sensibilización social contra as violencias
machistas. O ano seguinte, no 2016, co impulso e coordinación exitosa do concello de Santiago de Compostela, esta acción esténdese a outros 17 concellos,
dando lugar a “En Negro contra as Violencias” una campaña de sensibilización a nivel galego, que se foi ampliando progresivamente ata acadar a 75
concellos e tres Deputacións no 2017.
Trátase dunha campaña transmedia de sensibilización social que se levou a
cabo baixo unha perspectiva transversal, comunitaria e en rede con outros
municipios, para concienciar á cidadanía sobre a existencia de diferentes formas de violencia machista que constitúen un grave problema social.
Dende o inicio buscouse implicar ao tecido económico, asociativo, educativo,
deportivo, social e cultural, así como a toda a cidadanía compostelá, nunha
resposta colectiva de rexeitamento das violencias de xénero e os asasinatos
machistas.
Tamén se apostou por identificar, transmitir e incidir nos comportamentos e
expresións verbais que están detrás das violencias de xénero a través do uso
de materiais de campaña específicos por parte da cidadanía, establecementos
comerciais e axentes sociais.
O potencial da dimensión comunitaria e o xurdimento da poboación como
axente de implementación da iniciativa levaron ao grande éxito de “Compostela en negro”. Un éxito que non estriba no investimento de grandes recursos
económicos, ou nun proceso de traballo extenso no tempo, senón na integración real e efectiva da poboación na posta en marcha da iniciativa.
A dimensión comunitaria da campaña ten o seu principal reflexo na apropiación da mensaxe da mesma por parte da poboación destinataria e os stakeholders. Así, por exemplo, o tecido comercial adaptou a mensaxe á propia imaxe
dos comercios, e iso facilitou que a campaña chegase a sectores da poboación,
como poden ser as persoas máis novas ou as máis maiores, aos que normalmente é moi difícil chegar.
De feito, moitas das mensaxes da campaña continúan instaladas en comercios
e institucións sociais, culturais, deportivas... Non se retiraron tras a finalización da campaña. En especial, permaneceron as mensaxes máis globais como
“Contra a violencia” ou “Espazo libre de violencias machistas”.
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“O tecido comercial adaptou a mensaxe á propia
imaxe dos comercios, e iso facilitou que a campaña chegase a sectores da poboación, como poden
ser as persoas máis novas ou as máis maiores, aos
que normalmente é moi difícil chegar”
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Mapa de impacto en Galicia, 2018

102 Concellos
3 Deputacións
8.210
axentes
colaboradores

2018
En Negro contra as violencias

2017
En Negro contra as violencias
75 concellos
3 Deputacións
6.196 axentes colaboradores
1.419 entradas no apartado de ‘Colleita’ (web)

2016

Mantendo unha participación similar a do
ano pasado nas RRSS, alcanzando de novo
máis de duas centas mil interaccións e
aumentando a interacción na páxina web
que chegou a alcanzar as 800 visitas o 22N
e un total de 5,6 mil persoas usuarias e
nove mil sesións só no mes de novembro.

232.000 interaccións nas RRSS.

En Negro contra as violencias

2015

17 concellos
2.737 axentes colaboradores

Compostela en Negro

87.000 interaccións nas RRSS.
O alcance foi superior ás 300.000
persoas.

326 establecementos
e axentes sociais

Obs: hai que ter en conta que a maioria dos concellos teñen
a súas propias páxinas nas RRSS polo que os datos globais
de alcance poden ser moi superiores. Os que aquí indicamos son os recollidos únicamente sobre o perfíl de
#EnNegroContraasViolencias

Cerca de 20.000 persoas
interactuaron nas RRSS
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Alcance en Galicia
“En Negro contra as violencias”

Un total de 8.210 establecementos incorporáronse ao mapa da web ennegrocontraasviolencias.gal
A campaña foi recollida por todos os telexornais e medios de comunicación, tanto locais como
estatais.
En canto ás redes sociais, a campaña consiguiu ter unha difusión difícil de contabilizar, dadas as
diferentes páxinas que cada concello e axente colaborar ten, analizadas as propias da campaña,
podemos sinalar que, por exemplo, en twitter, onde se pode medir mellor o alcance global grazas ao uso das etiquetas #GaliciaEnNegro e #ContraAsViolencias o alcance potencial da campaña
chegou a un millón cen mil persoas conectadas. As impresións potenciais foron de 4 millóns de
usuarias. É dicir, as 2.665 mensaxes orixinais xeradas pasaron catro millóns de veces fronte a
persoas usuarias de twitter. Isto non quere dicir que a mensaxe chegara a este número persoas,
senón que se mencionou de maneira progresiva nesa cantidade de ocasións.

Concellos participantes na campaña por número de habitantes
Nº de habitantes

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Menos de 5.000 hab.

16

21

5

5

47 concellos

5.001-10.000 hab.

14

4

1

5

24 concellos

10.001-25.000 hab.

7

4

2

9

22 concellos

25.001-50.000 hab.

3

2

5 concellos

Máis de 50.000 hab.

3

1

Total

43

30

4 concellos
8

21

102 concellos

Partido político nos órganos de goberno
das deputacións proviciais
Deputación

Presidencia

Vicepresidencia

A Coruña

PSdG-PSOE

BNG

Lugo

PSdG-PSOE

PSdG-PSOE

Pontevedra

PSdG-PSOE

PSdG-PSOE

Participación de diferentes grupos políticos:
No 50% dos concellos participantes na campaña
#EnNegroContraAsViolencias a alcaldía é do
PsdG-PSOE, nun 18,63% dos concellos ocupa a
alcaldía o BNG, o PPdG nun 9,8% dos casos. O
grupo municipal de independentes goberna nun
6,86% dos municipios e no 7,85% dos concellos o
bastón de mando correspóndelle a agrupacións
de unidade popular, veciñais e outros partidos.
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ennegrocontraasviolencias.gal/colleita

Informe de avaliación sobre as RRSS
O obxectivo principal era o dar aglutinar e facer visible nun marco común as diferentes accións
que se estaban a desenvolver polo territorio, da man dos organismos ou persoas individuais
comprometidas coa causa.
O crecemento tanto en número de seguidores como de interaccións incrementouse de maneira
considerable cada ano, tendo en conta que o periodo de tempo analizado foi de só un mes.
É interesante destacar:
• Os hashtag da campaña #GaliciaEnNegro #ContraAsViolencias son recoñecibles na rede, e
usados na maioría das publicacións fora de @ennegrocontraasviolencias.
• O aumento en número de seguidores é similar nas tres redes, mais é a taxa de engagement
correspondente ao Facebook (35.5%) a que nos indica o éxito da campaña.

En Facebook, a rede máis utilizada polos establecementos e concellos vinculados á campaña,
só podemos medir o impacto da propia páxina. As impresións orgánicas (persoas que viron a
páxina ou algunha publicación) tiveron un alcance de once millóns e medio de persoas.
Alcanzándose, no mes de novembro, perto de 300.000 interaccións.
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Instalación Itinerante
En Negro Contra as Violencias

Dado o resultados desta campaña que se desenvolveu durante tres anos, tanto de expansión
coma de sensibilización social, formúlase esta instalación expositiva que ten como principal
obxectivo ir máis alá da campaña, amosar a realidade desta problemática, e invitar a participar
escribíndo e compartíndo histórias.

A instalación consta de nove paneis informativos sobre as violencias machista, no que se
desenvolve: ámbitos, características e consecuencias destas violencias, información necesaria
para contextualizar e explicar a orixe e as diferentes formas da violencia contra as mulleres. É
necesario evidenciar que a orixe da violencia se sitúa nas desigualdades estruturais que estas
padecen fronte aos homes, polo mero feito de ser mulleres. Trátase de incluír unha información
detallada e rigorosa cunha metodoloxía de sensibilización activa de maneira que as persoas
que se acheguen á exposición “En negro contra as violencias” poidan interactuar e afianzar
unha conciencia crítica contra as violencias machistas.
Conta tamén con documentación e material audiovisual, sobre a historia desta acción e incorpórase en cada itineración material que se poda recoller de cada lugar e contexto.

Un proxecto transmedia para visibilizar e concienciar
acerca das violencias contra as mulleres.
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A instalación consta de tres partes:
Información: o interior conterá seis paneis de 295 x 145 cm con datos e infografias sobre a repercusión das agresións machistas. Trátase de transmitir de forma sinxela e gráfica, a realidade
desta problemática. A información está en galego, castelán e inglés.
Memoria: durante os tres anos da campaña En Negro Contra as Violencias xeráronse diversos
materiais audiovisuais, tanto documentais como pezas audiovisuais, e despois do 25N deste
ano, se podería incorporar novo material ao loop, de 45’ de duración.
Participación: constrúese unha acción participativa a partir da coñecida ‘árbore dos desexos’
de Yoko Ono que a súa vez, estaba inspirada nunha tradición india de encher unha choza cos
desexos da comunidade entre as madeiras. Esta obra ten como obxectivo recoller as esperanzas e as denuncias (ou experiencias) da xente.
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Deseño do triángulo
Paredes con tableiro laminado compacto ou laminado decorativo de alta presión de 12 mm de
espesor e densidade 1350 kg/m³, acabado en negro, COMPACFEN de Finsa.
Medidas: 1224 x 918 x 918 cm por 280 cm de alto
Estrutura de pino abeto laminado, con estribos galvanizados, levará dúas portas de paso de 203
x 92. con pechadura.
Iluminación ambiente
Chan de goma negra.
Monitor de televisión
Catro bancadas de madeira para sentarse
Paredes laterais con instalación de cordón-goma negro
Stand_Planta.pdf
1
20/11/18
Balda
porta material
con 10:41
cestas para etiquetas

Lonas impresas

1224

153
83

918
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Orzamento Itinerancias

Instalación e transporte
Montaxe e desmonte da carpintería, instalación do chan de goma, sobrecuberta de lona
para o teito.
Montaxe do interior: lonas, instalación de cordeis para as tarxetas.
Electricidade e instalacción e aluger do monitor.
Edición de vídeos en loop coa recopilación do lugar específico.

Montaxe e desmontaxe

8.000 €

Transporte

2.300 €

TOTAL: 10.300 + 21 % (2.163) = 12.463 €

Observacións:
•

É preciso contar cunha entrada de conexión electrica ao triangulo (en caso de ter
que utilizar instalacción dunha mangueira se valoraria a maiores)

•

Precísase dunha persoa encargada de abrir e pechar o stand, conectar o televisor e
repoñer o material que se utilice, o stand conta con duas portas e duas pechaduras.

•

O orzamento non inclue o seguro de responsabilidade civil.

•

A exposición conta tamén co deseño dun folleto-despregable e dun periódico, non
contempla o coste da traducción e produción de exemplares.

•

O transporte indicado é para Galicia, para outros desprazamentos é preciso solicitar orzamento específico.

EnNegroContraAsViolencias

17

