MEMORIA, 2018
Proxecto social transmedia.
Acción colectiva, de sensibilización social,
contra as violencias machistas.

Dirección artística: uqui.net
uquipermui@uqui.net
Dirección técnica: Lucia Canoura
luciacanoura@gmail.com

Antecendentes

Segundo ONU Mulleres, o 35% das mulleres do planeta sufriron violencia física
e/ou sexual por parte do seu compañeiro sentimental ou violencia sexual por
parte dunha persoa distinta deste nalgún momento da súa vida. Esta proporción pode aumentar ata o 70% dependendo da rexión ou estado de que se trate, e incrementaríase moito máis se tivésemos en conta todas as dimensións
das violencias machistas. Só no Estado español, desde o 2003 foron asasinadas case 1.000 mulleres e no que vai de ano (novembro 2018) a violencia de
xénero rematou coa vida de 43 mulleres, 3 delas en Galicia.
En resposta a esta realidade xorde, en 2015, #CompostelaEnNegro, unha iniciativa municipal de sensibilización social contra as violencias machistas que
conseguiu mobilizar o primeiro ano 280 establecementos e axentes sociais do
municipio, medrando ata os 545 en 2016 e, situando, en 2017, 834 entidades do
ámbito económico, cultural, deportivo, educativo, e social no mapa de Compostela contra a violencia de xénero.

entre as institucións públicas e da esixencia a todos os gobernos para que desenvolvan políticas públicas para a promoción da igualdade real e a prevención
da violencia machista en todos os ámbitos que afectan a vida das nosas veciñas e veciños. Poñer en marcha #EnNegroContraAsViolencias supuxo que todas e todos recoñezamos as graves desigualdades de xénero no ámbito social,
económico , cultural.., e que para atallalas é preciso a implicación e activación
dos colectivos sociais e feministas, así como da sociedade no seu conxunto.
Todas as accións desenvolvidas no marco de #EnNegroContraAsViolencias
2018, así como todo o traballo desenvolvido para poñelas en marcha e coordinalas, foron financiadas de forma conxunta polos concellos de máis de 10.000
habitantes participantes na campaña.

En 2016, co impulso e coordinación da Concellaría de Igualdade do Concello
de Santiago de Compostela, esta acción estendeuse a outros 16 concellos,
dando lugar a #EnNegroContraAsViolencias, una campaña de sensibilización
de ámbito galego que foi ampliando progresivamente o seu marco territorial
ata acadar, en 2017, 75 concellos e tres deputacións provinciais e máis de 100
entidades locais en 2018.
#EnNegroContraAsViolencias foi concibido como un proceso de empoderamento dos axentes sociais, de participación, de creación de rede entre as
institucións e a cidadanía. Tamén como unha canle para situar as violencias de
xénero no centro do discurso, por chegar a ámbitos onde nunca antes chegara
unha acción deste tipo. #EnNegroContraAsViolencias desbordou o imaxinable
para facer saber que non é algo pasaxeiro, pero que require da coordinación
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Obxectivos
No marco da acción colectiva #EnNegroContraAsViolencia identificáronse os
seguintes obxectivos:
• Fomentar unha acción de sensibilización cidadá contra as violencias machistas no ámbito municipal a través da coordinación entre entidades locais.
• Implicar ao tecido económico, asociativo, educativo, deportivo, social e cultural, así como a toda a cidadanía, nunha resposta colectiva de rexeitamento da
violencia de xénero e dos asasinatos machistas.
• Promover a transversalidade de xénero nas accións e políticas municipais
para traballar a prol da igualdade e pola prevención, eliminación e tratamento
das violencias de xénero en todos os ámbitos, ampliando o marco temporal do
25 de novembro e implicando a todas as áreas de xestión das políticas públicas.
• Identificar, transmitir e incidir nos comportamentos e expresións verbais que
están detrás da violencia de xénero a través do uso de materiais de campaña
específicos por parte da cidadanía, establecementos comerciais e axentes
sociais.
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Metodoloxía

O desenvolvemento da campaña foi posible:
• Formulando un equipo de traballo multidisciplinar, con experiencia, habilidades e responsabilidade.
• Empregando procesos de comunicación abertos á administracións locais
participantes, con canles accesibles, con mensaxes claras e con materiais homoxéneos.
• Convidando aos axentes sociais a ser axentes motores e estratéxicos da
campaña.
• Desenvolvendo procesos integrais de coordinación entre os axentes implicados no desenvolvemento da campaña global.
Do mesmo xeito, foi imprescindible o impulso da Concellaría de Igualdade do
Concello de Santiago no desenvolvemento da acción conxunta #EnNegroContraAsViolencias, que permitiu ampliar o mapa galego contra as violencias machistas compartindo experiencias, obxectivos, ferramentas e boas prácticas.
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Datos

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
2015
Compostela en Negro
326 establecementos
e axentes sociais
Cerca de 20.000 persoas
interactuaron nas RRSS

102 concellos
3 Deputacións
8.210 axentes colaboradores
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
17 concellos
2.737 axentes colaboradores
87.000 interaccións nas RRSS.
O alcance foi superior ás 300.000
persoas.
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
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Tarefas/Accións

Coordinación
• Identificación de axentes promotores
e colaboradores
Concellos e deputacións provinciais. Entidades e empresas patrocinadoras.
A identificación de axentes colaboradores constituiu unha das tarefas máis
importantes xa que foi o xérmolo da campaña, unha acción caracterizada pola
participación social e o apoio mutuo institucional, empresarial, comercial,
veciñal, estudantil... Tomando como base as accións anteriores e os graos de
participación acadados en covocatorias pasadas, abriuse a participación a
todos os concellos galegos e deputacións provinciais para o desenvolvemento
da campaña conxunta. Unha campaña que xorde desde a implicación social e a
colaboración cidadá.

• Constitución do equipo de traballo
No desenvolvemento da acción conxunta #EnNegroContraAsViolencias participou persoal político e técnico dos 102 concellos e das deputacións provinciais
colaboradoras.
Para o desenvolvemento e coordinación da acción conxunta #EnNegroContraAsViolencias, formouse equipo coas responsables técnicas e políticas dos
102 concellos galegos participantes, dos centros de información ás mulleres
(CIM) e das 3 deputacións provinciais, que formaron parte da campaña como
patrocinadoras de material nos concellos. Nalgúns casos, as entidades locais
tamén contaron con asistencias técnicas contratadas que tamén formaron
parte do equipo de traballo. Cada concello designou a dúas coordinadoras para
a organización dos traballos, a comunicación, a participación nos soportes
web, etc. e nas deputacións provinciais, a interlocución foi coas deputadas da
área competente e coas técnicas responsables dos servizos de igualdade.

5 de setembro. Reunión informativa “En Negro Contra As Violencias”

• Establecemento de metodoloxías de traballo
e confirguración da rede de colaboracións
Reunión informativa #EnNegroContraAsViolencias.
Redacción e envío de correspondencia a través do correo electrónico.
Nesta fase responsabilizámonos de organizar e coordinar as reunións de traballo desenvolvidas no marco da campaña para o impulso e desenvolvemento da
acción conxunta e da campaña local: tarefas de organización da reunión inicial,
tarefas de comunicación co persoal técnico e político dos concellos e deputacións, establecemento de cronograma, convocatorias, redacción de actas...
Dada a existencia de sinerxias previas, tivo lugar unha reunión informativa en
setembro, e mantivéronse os contactos telefónicos necesarios con concellos
e deputacións provinciais para a coordinación da campaña. A esta reunión,
celebrada no Edificio CERSIA do Concello de Santiago coa participación de 67
persoas en representación de preto de 50 entidades locais –15 novos que non
participaron en edicións anteriores– ademais das deputadas de Lugo e Coruña.
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Tarefas/Accións

Coordinación

12 de novembro. Sinatura do Protocolo de colaboración entre as 105 entidades locais
participantes na campaña no Salón Nobre do Pazo de Raxoi.

Coordinamos a redacción do protocolo, os convites por parte do Concello de Santiago, a asistencia,
a escaleta e a participación nas quendas de palabra. Asistiron 71 entidades locais á sinatura. Ás
que non puideron asistir envióuselles posteriormente o documento para a sinatura electrónica por
parte do Concello de Santiago.

• Coordinación da asistencia á sinatura do Protocolo
• Recollida e sistematización da información
Creación e seguimento de censos de participación (acción conxunta do 23 de
novembro, sinatura do protocolo, foros de participación, envíos de materiais...).
Redacción de contidos do Protocolo de colaboración da acción conxunta #EnNegroContraAsViolencias.
Esta fase é transversal a toda a campaña, dado que desde o primeiro momento
fomos receptoras e emisoras de información e de múltiples comunicacións.

O máis destacable é a creación e seguimento de censos de participación, seguindo diferentes variables como provincia, número de habitantes, etc: censo
de contactos dos 315 concellos galegos, censo de concellos participantes e
asistencia na reunión informativa no CERSIA, censo de concellos participantes
na acción #EnNegroContraAsViolencias, enso de persoal político asistente ao
acto de sinatura do Protocolo en Santiago, censo de credenciais de acceso á
web e aos foros, censos de distribucións de materiais patrocinados, xestión do
correo electrónico ennegrocontraaviolencia@gmail.com,
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• Coordinación con empresas provedoras
de material.

Tarefas/Accións

Deseño

ANVERSO

FUELLE

REVERSO

FUELLE

REVERSO

ANVERSO

FUELLE

REVERSO

43 cm

2 cm
2 cm

Sudadeira

Camisetas lemas

Ademais das camisetas persoalizadas, na carpeta de xenéricas
tedes camisetas con tres lemas
diferentes:

Mochilas (diferentes lemas)

24 cm

“SEMPRE LIBRE E VIVA” “EU
CRÉOTE” e “SON HOME E SON
FEMINISTA”

Camisetas xenéricas e personalizada
para cada concello
Paraugas

7 cm

Colocar os logotipos
dos concellos e/ou
patrocinadores no fuelle da
bolsa

Sudadeira

Camisetas (2 modelos)

7 cm

Colocar os logotipos
dos concellos e/ou
patrocinadores no fuelle da
bolsa

24 cm

2 cm

Bolsas

7 cm

2 cm
24 cm

PLIEGUE

Colocar os logotipos
CORTE
dos concellos
e/ou
patrocinadores no fuelle da
bolsa

7 cm

24 cm

PLIEGUE

Colocar os logotipos
dos concellos e/ou
patrocinadores no fuelle da
bolsa

CORTE

De papel con asa troquelada, 24 x 40 mm
BOLSA DE PAPEL

Coordinámonos a tres bandas: coas empresas provedoras dos materiais, coas
empresas e coas entidades patrocinadoras, e ao mesmo tempo, coas entidades
locais. Establecimos os prazos de produción e reparto. Asesoramos á rede de
concellos para a distribución a nivel local e coordinamos a produción e envío de
materiais patrocinados aos concellos.

2,3 cm

43 cm

40,7 cm

2,3 cm

40,7 cm

1,8 cm

FUELLE

1,8 cm

REVERSO

• Coordinación e asesoramento a entidades
patrocinadoras (Deputación da Coruña...)
e as empresas patrocinadoras.

BOLSA DE PAPEL

Con asa troquelada
240 x 400 mm
Tinta: branca sobre papel
negro ou tinta negra sobre
papel branco (ou kraft natural)

Con asa troquelada
240 x 400 mm
Tinta: branca sobre papel
negro ou tinta negra sobre
papel branco (ou kraft natural)

De tela negra, impresas en serigrafía
en branco.
Pano para a cabeza

Pano negro de 97 x 81 x 81 cm
Pousavasos

Identificador de establecementos

Dous modelos

Identificador, autocolante 11 x
15 cm que se colocará por dentro
do cristal da porta de entrada (ou
escaparate) dos establecementos
que colaboran.

Chapas

Diferentes modelos
Pulseiras

Mandil

De tea o u de goma

Para diferentes establecementos
de atención ao público, bares,
restaurantes, praza de abastos…

Vinilos para cristais

Formato horizontal: 58 x 10,5 cm
Varios lemas:
En negro contra as violencias (logo)
Se non é agora, cando?
O machismo mata
Espazo libre de vioolencias machistas
O control tamén é violencia

Manteis

Dous modelos diferentes (30 x40 cm)

Bandeiras de tea
PARAUGAS

Paraugas negro.
Dimensións da marcaxe:
178 x 140 mm
Tinta: branca

Para poñer nas ventas das vivendas,
empresas… de 100 x 100 cm e
120 x 100 cm, de 60 x 60 cm
Lonas grandes

Para os balcóns dos concellos,
polideportivo, escolas,
lugares específicos e vivendas

POUSAVASO

Dimensións:
85 mm de diámetro

POUSAVASO

Pulseira

Dimensións:
85 mm de diámetro

1,1 cm

Pulseira de tela
Dimensións:
34 cm de largo por 1,1 cm de ancho

• Deseño de novos materiais de campaña
• Aplicacións para os 32 novos concellos
• Dossier de propostas
Deseñáronse os materiais da campaña en diferentes soportes e aplicacións
personalizadas para cada concello e tamén varias propostas de materiais
xenéricos novos (lemas, cartelaría, anuncios...). Así mesmo, prestamos asesoramento e realizamos aplicacións a diferentes colaboradores que solicitaron
elementos personalizados. Tamén realizamos a produción de vinilos especiais
para establecementos con tendas en toda Galicia.

• Actualizacións e desenvolvemento da web
ennegrocontraasviolencias.gal
Trasladamos o mapa a unha páxina secundaria para obtimizar o funcionamento da web, debido ao aumento de concellos –e ao transito da xestión– xa non
podia permanecer na portada. Isto supuxo varios cambios estructurais na web,
aumentouse tamén a capacidade do aloxamento durante o periodo de máis
transito (de outubro a xaneiro). Deseño de páxina principal e actualización de
logotipos.

• Aluger de aloxamento e dominio web (2018-2019)
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Tarefas/Accións

Comunicación
• Redacción de contidos para a web.
• Xestión de foros temáticos de participación.
• Xestión de notas de prensa na web.
• Colaboración na redacción de contidos
para medios de comunicación.

• Deseño do plan de comunicación.
• Xestión de Redes Sociais.
O plan de xestión estableceu una dinámica continuada sobre as tres redes
máis importantes: Facebook (@ennegrocontraasviolencias) Twitter (@galiciaennegro) e Instagram (@ennegrocontraaviolencia) con incorporación de 8
promocións en Facebook/Instagram os días:
28/9/2018 (duas promocións)
1/10/2018
7/10/2018
17/11/2018
22/11/2018 (duas promocións)
5/12/2018

Esta foi tamén unha fase transversal dado que desde o principio establecimos
unha estratexia de difusión e posicionamento que se foi completando a medida
que avanzou o proxecto. Deseñamos un plan de comunicación consensuado
co equipo técnico e cuxas principais ferramentas foron as notas e as roldas de
prensa, a páxina web, as redes sociais, os foros temáticos etc. Do mesmo xeito,
foi tamén importante o seguimento do aumento no número de entidades locais
participanates ao longo das semanas, froito dun importante labor de comunicación e información ao persoal técnico e político.

• Seguimento do desenvolvemento da campaña a
nivel global.
• Redacción Manifesto 25N.
• Coordinación e seguimento de posibles accións de
visibilización.
Todos os esforzos converxeron cara o desenvolvemento da campaña. Desde o
punto de vista da acción conxunta #EnNegroContraAsViolencias, realizamos un
seguimento da campaña a nivel global, atendendo demandas, dúbidas e suxestións de todos os concellos participantes arredor das ferramentas dispoñibles:
web, redes sociais, accións de visibilización, asistencia na distribución dos
materiais e na produción de pezas audiovisuais etc.
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Tarefas/Accións

Audiovisual
• Coordinación cos cinco concellos
seleccionados para facer a gravación o 23N
• Gravación o 23N
Despois de analizar as accións dos diferentes concellos seleccionáronse cinco puntos para realizar en eles as gravacións. Unha vez seleccionados coordinouse a mellor maneira de recoller as accións, así optouse
pola utilización de: cablecam en Ribadeo, slider en Santiago e Lugo, e
cámara fixa en Ferrol e Vilalba. Ao día seguinte realizouse unha edición
express para distribuir ás televisións galegas e estatais.

Enlace ao Vídeo EnNegroContraAsViolencias, 2018

Ao mesmo tempo se enviou o material a diferentes productoras e aos
concellos para que poideran facer uso tamén do material.

• Recompilación de materiais audiovisuais
Algúns outros concellos participantes en #EnNegroContraAsViolencias,
seguindo as nosas indicacións, fixeron gravacións das lecturas do manifesto do 25N contra as violencias machistas, que tamén formaron parte
do video conxunto.

• Edición dun vídeo resumo de 4 minutos
O vídeo recolle as diversas accións realizadas en diferentes concellos,
ainda que son accións en concellos concretos dan unha visión global do
acontecido o 23N. Amosa a amplia participación e a diversidade creativa que esta acción conxunta consigue.

• Recopilación de arquivo en Flickr
Ademáis do vídeo resumo, organizouse o material que cada concello
enviou, arquivándoo nun novo album de Flickr que ten xa máis de 1000
imaxes destos catro anos de accións.

Enlace a Flickr
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Resultados

Fixemos seguimento da campaña conxunta desde o
primeiro momento, sendo referencia para concellos,
entidades, outras administracións públicas... en total
adheríronse:

102 concellos
3 deputacións provinciais:
Deputación da Coruña
Deputación de Lugo
Deputación de Pontevedra
Dado que 5 dos 75 concellos participantes en 2017
non formaron parte da rede de concellos de 2018, e
aínda que o incremento en número de concellos é de
27, foron 32 concellos os que participaron por primeira
vez na campaña de 2018.

32 novos concellos

A CORUÑA
A Coruña
A Pobra do Caramiñal
Ames
Aranga
Ares
Betanzos
Brión
Camariñas
Cambre
Carballo
Cariño
Carnota
Cee
Cedeira
Cerdido
Corcubión
Coristanco
Dumbría
Ferrol
Fisterra
Laxe
Mañón
Mazaricos
Moeche
Monfero
Mugardos
Muros
Muxía
Narón
Neda
Noia
Oroso
Ortigueira
Pontedeume
As Pontes
Rianxo
Sada
San Sadurniño
Santiago
Teo
Val do Dubra
Vimianzo
Zas

LUGO
Alfoz
Cospeito
Castroverde
Becerreá
Burela
O Corgo
Viveiro
Rábade
Ribadeo
Láncara
Meira
Monforte de Lemos
Monterroso
Guitiriz
Muras
Quiroga
Lourenzá
Lugo
Ribas de Sil
Ribeira de Piquín
Sarria
O Valadouro
Trabada
Vilalba
Navia de Suarna
Outeiro de Rei
A Pontenova
Pol
Pedrafita do Cebreiro
Xermade

OURENSE
Allariz
Barbadás
Manzaneda
Castrelo de Miño
A Pobra de Trives
Viana do Bolo
Vilar de Santos
Verín

PONTEVEDRA
Cangas
Poio
Vilagarcía de Arousa
Nigrán
Caldas de Reis
Salceda de Caselas
Cuntis
Silleda
Tomiño
Ribadumia
Mondariz
Salvaterra de Miño
Barro
Cambados
Gondomar
As Neves
A Guarda
Ponteareas
Portas
O Grove
Bueu
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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.

Resultados
Alcance

Concellos participantes na campaña por partido político na alcaldía

Provincia

Poboación destinataria directa

A Coruña

761.680 habitantes

Partido político

A Coruña

Lugo

Lugo

234.336 habitantes

PPdG

3

5

Ourense

39.155 habitantes

PSdG-PSOE

20

21

Pontevedra

245.893 habitantes

2

Total

1.281.064 habitantes

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

BNG

7

ANOVA

2

Terra Galega

1

CxG

1

Esquerda Unida

1

Independentes

2

Agrupacións*

6

Total

43

Ourense

Pontevedra

Total abs.

2

10

1

9

51

4

6

19

1

3
1

1

2
1

2

1

30

8

2

7

2

8

21

102

[*] Agrupacións de unidade popular e veciñais:
Ace-Son, Adiante Vimianzo, Compostela Aberta,
Marea Atlántica, Movemento Salceda,
Nós Pobra, Ferrol En Común, Sada Maioria

4 concellos
8

21

102 concellos

Esquerda Unida 0,98 %
C x G 1,96 %
Terra Galega 0,98 %

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

Independentes 6,89 %
Agrupacións 7,85 %
PPdG 9,8 %

ANOVA 2,94 %

BNG 18,63 %

PSdG-PSOE 50 %
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Resultados
INTERACCIÓNS

• Informe de avaliación sobre as RRSS

@galiciaennegro

Tweet impressions vs visits

248
Gústame

En resumo o informe sobre as RRSS destaca o aumento de seguidores/ as nas
tres redes sociais sobre as que se traballou, Facebook, twitter e Instagram.
Cunha taxa de interacción do 1,8% en Twitter, un 36,5% de engagement en
Facebook, rede que sigue sendo a de maior interacción.

177

1,8%

RTweets

Taxa de Interacción

Tweet impressions
Visitas

216

0

Mencións

10000 20000 30000 40000 50000

91

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, tendo en conta que o periodo de tempo analizado foi de só un mes.

Clics Enlaces

ALCANCE DAS PUBLICACIÓNS

ALCANCE DA PÁXINA

Ennegrocontraasviolencias

Ennegrocontraasviolencias

Clics no sitio web

24.447

Chamada Acción

Clic num. teléfono

Interacción

É interesante destacar:

66.976
Alcance

• Os hashtag da campaña #GaliciaEnNegro #ContraAsViolencias son recoñecibles na rede, e usados na maioría das publicacións fora de @ennegrocontraasviolencias.

36,5%
Engagement

169
Publicacións
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Impresións

• Na segunda metade do mes nótase o maior incremento en calquera das
redes, aumentando de maneira exponencial con respeto ao número de
publicacións feitas.
• 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.
• Se facemos referencia ao tipo de publicacións nas redes, podemos ver as
diferencias entre Twitter e Facebook. No primeiro caso son as publicación
de contido propio, ou que fan referencia a algunha publicación en prensa
relativa á temática as que maior interacción acadan. Por contra, no Facebook, son as imaxes e vídeos que recollen as diferentes accións repartidas
no territorio.

ALCANCE DA PÁXINA & PUBLICACIÓNS
@Ennegrocontraasviolencias
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Resultados

(5.642)

1. Santiago de Compostela
2. A Coruna
3. Madrid
4. (not set)

• Informe de avaliación sobre a web

5. Vigo

Este ano a web tivo un aumento considerable de visitas, chegando a alcanzar
as 802 visitas nun só día (o 22N) e con 5,6 mil usuarios/as no mes de novembro
que realizaron 27. 526 visitas á páxina.

6. Ourense
7. Lugo
8. Naron

A páxina máis vistada segue a ser o mapa, seguido de colleitas e novas. Tamén
é suliñable que as visitas, ainda que por suposto, a maioria son en Galicia, ten
un número importante de visitas do resto da peninsula.

9. Barcelona
10. Pontevedra
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Número de visitas a páginas

Páginas/sesión

1,60
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Porcentaje de rebote

00:03:44
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Returning Visitor

19,6%

80,4%
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INGRESOS = GASTOS = 23.000 € + IVE
Segundo as achegas dos concellos:

Achegas das Deputacións Provinciais:

4 Concellos de máis de 50.000 hab.: 1500 + IVE (6000 + IVE)

Deputación da Coruña

7 Concellos de entre 25.000 e 50.000 hab.: 1000 + IVE (7000 + IVE)

300 bolsas de tea, 300 pulseiras de tea e 300 chapas
distribuidos a cada concello de menos de 10.000 habitantes,
(30 concellos beneficiarios)

20 Concellos de entre 10.000 a 25.000 hab.: 500 + IVE (10.000 + IVE)

Os concellos de menos de 10.000 hab. non realizaron achega económica,
pero comprometéronse a facer un gasto igual ou superior a 200 €
(ive incluido)

Deputación de Pontevedra
Para concellos de menos de 20.000 hab:
200 carteis, 200 postais e 200 follas volandeiras
Para concellos de máis de 20.000 hab:
300 carteis, 300 postais e 300 follas volandeiras
Deputación de Lugo
Produción de lonas de 500 x 65 cm para os balcóns, para os 16
novos concellos de Lugo.
Ademáis fixo a produción e distribución de:
200 Bolsas de tea, 200 pulseiras de tea e 200 chapas
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Patrocinios
O patrocinio xeral da campaña
segue a ser, como en anteriores
anos, GADISA. Este ano aportou
7.500 camisetas, ademáis de carteis e material promocional para
visibilizar a campaña nos seus
establecementos.
As 7.500 camisetas repartíronse
en 87 Concellos segundo o número de habitantes.

Nº de habitantes

Nº camisolas/concello

Menos de 5.000 hab.

50 camisolas

5.001-10.000 hab.

75 camisolas

10.001-20.000 hab.

110 camisolas

2.001-50.000 hab.

160 camisolas

Máis de 50.000 hab.

230 camisolas

Total patrocinado

7.500 camisetas

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 desta acción en diferentes concellos.
Para a producción da instalación contouse co patrocinio da Fundación Paideia,
Finsa e Gadisa

Ademais este ano contamos cun patrocinio especial, xestionado a través do
concello de Santiago, pero coa pretensión de ser itinerante, e que poda ser
implementado por outros concellos. Deseñouse unha instalación para informar
e reflexionar sobre as violencias machistas.
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