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Segundo ONU Mulleres, o 35% das mulleres do planeta sufriron 
violencia física e/ou sexual por parte do seu compañeiro senti-
mental 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 incre-
mentaríase moito máis se tivésemos en conta todas as dimen-
sións das violencias machistas. Só no Estado español, desde o 
2003 foron asasinadas case 1.000 mulleres e no que vai de ano 
a violencia de xénero rematou coa vida de 43 mulleres, 3 delas 
en Galicia.
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En resposta a esta realidade xorde, en 2015, 
#CompostelaEnNegro, unha iniciativa muni-
cipal de sensibilización social contra as vio-
lencias 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.

Semellante alcance desta acción pode 
facernos pensar que #CompostelaEnNegro 
é unha acción viral, mais algo é viral can-
do é espontáneo e #CompostelaEnNegro 
non é froito da espontaneidade. Naceu co-
mo resultado do compromiso político dunha 
administración municipal que buscaba a im-
plicación social fronte ás violencias machis-
tas. #CompostelaEnNegro baséase na parti-
cipación da veciñanza e de todos os axentes 
da vida social da cidade na construción e na 
reivindicación dun territorio libre de violen-
cias machistas. #CompostelaEnNegro leva 
tres anos traspasando as fronteiras munici-
pais e involucrando un cento de concellos. 
#CompostelaEnNegro naceu coa convicción 
de que o tecido comercial é o gran escapa-
rate da cidade e os manequíns representan 
mulleres e homes “ideais”, “modelos”, que a 
través desta acción amosan o seu rexeita-
mento a todo tipo de violencias machistas e 
reclaman a necesidade de facer visibles as 
situacións de maltrato que intentamos ago-
char no ámbito privado.

En 2016, co impulso e coordinación da 
Concellaría de Igualdade do Concello de 
Santiago de Compostela, esta acción esten-
deuse a outros 16 concellos, dando lugar a 
#EnNegroContraAsViolencias, una campaña 
de sensibilización de ámbito galego que foi 
ampliando progresivamente o seu marco te-

rritorial ata acadar, en 2017, 75 concellos e 
tres deputacións provinciais e máis de 100 
entidades locais en 2018.

#CompostelaEnNegro é froito da transver-
salidade, da capacidade de implicar de forma 
consciente diferentes áreas e departamentos 
municipais e de facelos axentes facilitadores 
dunha acción coma esta así como dun proce-
so de construción e identificación do territorio 
municipal cos valores da igualdade e do femi-
nismo, encarnado no proxecto Territorio das 
Mulleres. O Concello de Santiago foi quen 
de artellar estratexias de colaboración para 
a posta en común de recursos, tanto persoais 
como económicos, que posibilitaron o desen-
volvemento dunha campaña que centos de 
institucións, entidades e establecementos 
fixeron propia e que acabou tendo repercu-
sión ao longo de todo o ano. De feito, moitas 
das mensaxes da campaña continúan insta-
ladas en comercios e institucións xa que non 
se retiraron tras a finalización da campaña. 
En especial, permaneceron as mensaxes 
máis globais como “Contra as violencias” ou 
“Espazo libre de violencias machistas”.

Do mesmo xeito, #CompostelaEnNegro é 
produto da reflexión, o debate e o contras-
te de ideas sobre como trasladar ás rúas da 
cidade a traxedia que estamos padecendo, 
o ferinte que supón seguir tolerando o ma-
chismo e este patriarcado “moderno” no que 
vivimos, que acaba, cada ano, coa vida de 
centos de mulleres, nenas e nenos na nosa 
contorna.

Todos os establecementos e axentes so-
ciais participantes na campaña, de forma 
unánime, trasladaron unha mensaxe de 
desexo dunha ‘Compostela libre de violen-
cias machistas’, dun concello cheo de mu-
lleres ‘sempre libres e vivas’ e dunha cida-
danía que avoga pola equidade de xénero da 
que os homes e mulleres feministas son piar 
fundamental.

#CompostelaEnNegro 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. #CompostelaEnNegro des-
bordou o imaxinable para facer saber que 
non é algo pasaxeiro, pero que require da 
coordinación entre as institucións públicas e 
da esixencia a todos os gobernos para que 
desenvolvan políticas públicas para a pro-
moción 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 #CompostelaEnNegro 
supuxo que todas e todos recoñezamos as 
graves desigualdades de xénero no ámbito 
social, económico , cultural.., e que para ata-
llalas é preciso a implicación e activación dos 
colectivos sociais e feministas, así como da 
sociedade no seu conxunto.

TODOS OS ESTA-
BLECEMENTOS E 
AXENTES SOCIAIS 
PARTICIPANTES 
NA CAMPAÑA, DE 
FORMA UNÁNIME, 
TRASLADARON 
UNHA MENSAXE 
DE DESEXO DUNHA 
‘COMPOSTELA 
LIBRE DE VIOLEN-
CIAS MACHISTAS’
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O MACHISMO MATA

A violencia machista constitúe un grave aten-
tado directo e inmediato contra a dignidade, 
os dereitos individuais, a calidade de vida e a 
saúde física e mental das mulleres 

Na Declaración sobre a Eliminación da 
Violencia contra a Muller aprobada pola 
Asemblea Xeral da ONU (1993) defínese co-
mo “todo acto violento baseado na pertenza 
ao sexo feminino que teña ou poida ter como 
resultado un dano ou sufrimento físico, sexual 
ou psicolóxico para as mulleres, así como 
as ameazas de tales actos, a coacción ou a 
privación arbitraria da liberdade, tanto se se 
produce na vida pública coma na privada”

Ámbitos nos que se pode producir: 

• Nas relacións de parella. Exercida con-
tra a muller e perpetrada polo home que 
sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen 
estea ou estivese ligado a ela por aná-
loga relación de afectividade, aínda sen 
convivencia.

A VIOLENCIA CONTRA  AS MULLERES 
É O CRIME MÁIS ENCUBERTO  E 
NUMEROSO DO MUNDO

Trátase da forma máis frecuente de vio-
lencia contra as mulleres. 

• No ámbito familiar. Exercida contra as 
mulleres e as menores de idade no seo 
da familia e perpetrada por membros 
da propia familia, no marco das rela-
cións afectivas e os vínculos do entorno 
familiar.

• No ámbito laboral. Prodúcese no centro 
de traballo e durante a xornada laboral 
ou fora do centro de traballo e do horario 
laboral se ten relación co traballo. 

• No ámbito social ou comunitario. Com-
prende as agresións sexuais, o tráfico e 
explotación sexual de mulleres e nenas, 
a mutilación xenital feminina ou o risco 
de sufrila, os matrimonios forzados, a 
violencia derivada de conflitos armados 
e a violencia contra os dereitos sexuais 
e reprodutivos.
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Violencias invisibles
Este tipo de violencia está tan arraigada e 

presente na nosa sociedade que nos custa 
identificala. Non só se manifesta de maneira 
explícita (asasinatos, agresións físicas, etc.) 
senón que tamén pode mostrarse sutilmente, 
pasando incluso desapercibida para moitas 
persoas. 

• Pode sufrila calquera muller polo feito 
de selo.

• Ten carácter estrutural: prodúcese polo 
mantemento na sociedade dun sistema 
de relación de xénero que perpetúa a su-
perioridade dos homes sobre as mulle-
res e asigna atributos, roles e espazos en 
función do sexo.

• Ten carácter instrumental: utilízase 
como ferramenta para manter o modelo 
sexista e desigual nas relacións.

• Está culturalmente institucionalizada: 
sostense pola organización do sistema 
social vixente e afecta ás normas da 
sociedade e aos modelos de compor-
tamento que manteñen ás mulleres en 
situación de inferioridade.

• Non é natural: é aprendida mediante a 
socialización de xénero.

• É invisible socialmente: aínda que 
houbo avances na visibilización, existen 
moitos obstáculos para cuantificar a súa 
magnitude real. 

Mantense pola falta de rexeitamento social. 

NO PARTIDO XUDICIAL  
DE COMPOSTELA EN 2017 
REXISTRÁRONSE, 295  
DENUNCIAS POR VIOLENCIA 
DE XÉNERO E 73 ORDES DE 
PROTECCIÓN
Fonte: partido xudicial: Ames, Boqueixón,  
Santiago de Compostela, Teo, Vedra

Fonte: Instituto da Muller. Goberno de españa, 1 de novembro 2018
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Mª Luisa Pasin Mato
Avogada, Colexiada do ICA Santiago

O grupo de Cidadás Inquietas, formado por mulleres profesionais 
e vinculadas ao ámbito xurídico, propuxémoslle á concelleira de 
Igualdade, Marta Lois, a necesidade de organizar unhas xornadas 
sobre delitos sexuais, tras o incremento detectado das agresións 
sexuais no Partido Xudicial de Santiago.

NA AVOGACÍA 
DEBE APLICARSE 
UNHA FERRAMENTA 
BÁSICA E MOITAS 
VECES ESQUECI-
DA DA NOSA PRO-
FESIÓN, O CÓDIGO 
DEONTOLÓXICO 

NON NOS PODEMOS  
PERMITIR VIVIR NUNHA  
SOCIEDADE NA QUE AS 
MULLERES DECIDAN NON 
DENUNCIAR AS AGRE-
SIÓNS SEXUAIS QUE  
SOFREN POR MEDO  
A SEREN VÍTIMAS  
DO SISTEMA XUDICIAL

XORNADAS SOBRE DELITOS CONTRA A INTEGRIDADE SEXUAL

Desa proposta naceron as Xornadas técnicas 
sobre delitos contra a integridade sexual, que 
teñen como obxectivo final a elaboración dun 
protocolo que mellore a coordinación dos 
distintos profesionais que interveñen nos 
casos de delitos sexuais para evitar que se 
produzan situacións de vitimización secun-
daria de todas aquelas persoas que sofren 
estes delitos.

Un mal funcionamento do sistema xudi-
cial que, non esquezamos, debería protexer 
os dereitos das vítimas, pode provocar una 
vitimización secundaria, é dicir, pode xerarlle 
á vítima un prexuízo adicional aos danos de-
rivados do delito. Pero a vitimización secun-
daria non só se dá no sistema xudicial, senón 
tamén no eido psicolóxico, social e económi-
co. Neste caso, son danos que se producen 
nun momento posterior ao delito, como pode 
ser ao realizar distintas declaracións e expli-
car os feitos unha e outra vez, revivindo a si-
tuación de violencia sufrida.

Unha parte importante da vitimización se-
cundaria é consecuencia das malas prácticas 
que proveñen das institucións, así que pode-
mos dicir que a vitimización secundaria é un 
resultado directo, aínda que non exclusivo, da 
violencia institucional. Esta violencia institu-
cional inclúe todas as accións ou omisións 
do Estado, das que é directamente respon-
sable, e que provocan violencia contra as 
vítimas dos delitos (mulleres, nenos, per-
soas con discapacidade etc.), ou tamén to-
das aquelas actuacións que amosan unha 
obstaculización para que estas vítimas 
exerzan os seus dereitos.

Cando unha persoa sofre unha vulnera-
ción dos seus dereitos, especialmente dos 
dereitos fundamentais, a responsabilidade 
de protexelos corresponde basicamente ao 
Estado. No marco do proceso penal, as leis 
e as políticas públicas marcan protocolos ou 
criterios de actuación aos axentes que inter-
veñen para que esa protección sexa efectiva. 
Entre eses axentes estamos os/as avogados/
as e tamén os/as xuíces/as e fiscais. Por iso, 
as actitudes e as accións destas persoas son 
de especial relevancia, xa que constitúen o 

para denunciar os feitos. Entre estas causas 
está que o sistema xudicial lles resulta total-
mente alleo e descoñecido e que ao entrar 
nel acaban sentíndose confundidas ou per-
didas. Ter que enfrontarse de novo ao agre-
sor, unha linguaxe complexa ou estraña ou a 
falta de información sobre o proceso, cando 
non hai un adecuado asesoramento xurídico, 
tamén provocan incerteza e angustia. E hai 
outra causa moi importante, crucial, que le-
va a que moitas mulleres que sofren delitos 
sexuais se sintan vítimas do sistema xudicial 
e que incluso decidan non denunciar unha 
agresión: o cuestionamento á vítima desde 
o momento mesmo en que pon o pé no xul-
gado e, no caso das mulleres, os estereotipos 
de xénero.

Isto provoca un excesivo cuestionamen-
to do relato e leva a minimizar os feitos, o 
que fai que moitos axentes xudiciais consi-
deren que as mulleres que non cumpren 
co estereotipo feminino son culpables dos 
delitos que se cometen contra elas. Isto é 
unha aberración. Considérase que a vítima 
ten predisposición para desencadear o deli-
to, chegando incluso a criminalizala, o que 
trae como consecuencia unha disminución da 
responsabilidad de agresor.

Estes prexuízos e estereotipos de xénero 
poden provocar comportamentos por parte 
dos profesionais que interveñen e que están 
en contacto directo coa vítima como a des-
cualificación, o descrédito, a falta de em-
patía…,cuestionamento que é moito maior 
cando se trata de mulleres que pertencen a 
colectivos vulnerables, como prostitutas ou 
drogodependentes.

Este cuestionamento da vítima tende a 
responsabilizala de provocar a agresión, 

ao considerar que as mulleres, neste caso, 
poderían evitar a agresión sexual modifi-
cando a súa conduta.

Neste punto, no que a vítima é consciente 
de que vai ser cuestionada no seu com-por-
tamento, na súa conduta, na súa vida, tanto 
previa como posterior á agresión, chega a 
decidir non denunciar.

Se do que se trata aquí e de que avance-
mos para evitar esa vitimización secundaria é 
necesario facer un pouco de autocrítica. E aí 
é cando eu, dende a miña reflexión, chego 
á conclusión de que o cuestionamento da 
vítima vén en moitos casos do avogado da 
defensa. É dicir, é o avogado que está a de-
fender o agresor o que considera que a súa 
defensa pasa por descualificar a vítima, des-
acreditala, facela responsable da súa agre-
sión por terse comportado dun xeito que non 
encaixa cos estereotipos das mulleres que 
poden ser vítimas de agresión sexuais. E to-
dos e todas sabemos do que estamos a falar: 
unha muller é cuestionada se leva roupa pro-
vocativa (minisaia, escotes, transparencias), 
se camiña soa e de noite pola rúa, se mani-
festa publicamente algunha preferencia por 
unha práctica sexual concreta… Todas estas 
cuestións levan a que se aplique a presunción 
de culpabilidade e a que se considere a vítima 
como responsable da agresión.

O sistema xudicial comete así unha no-
va aberración. O agresor, o investigado, es-
tá amparado pola presunción de inocencia, 
que lle garante que non pode ser condenado 
sen a existencia de probas determinantes e 
concluíntes que determinen a comisión dos 
feitos que se lle imputan.

E a vítima, con esa presunción de culpa-
bilidade, é abocada a demostrar que a súa 
conduta se axusta aos estereotipos de xéne-
ro, que o seu comportamento é socialmente 
intachable segundo eses parámetros e que 
non fixo nada para merecer esa agresión.

Os avogados que exercen a defensa do 
agresor deben evitar facer preguntas que 
cuestionen a vida da vítima e que non ache-
gan nada á investigación e deben facelo apli-
cando unha ferramenta básica e moitas ve-
ces esquecida da nosa profesión, o código 
deontolóxico, que esixe que se trate con 
respecto a parte contraria e que exerzamos 
a nosa función, que ten un carácter social, 
“respectando a defensa e consolidación dos 
valores superiores nos que se asenta a socie-
dade e a propia condición humana”.

Non nos podemos permitir vivir nunha 
sociedade na que as mulleres decidan non 
denunciar as agresións sexuais que sofren 
por medo a seren vítimas do sistema xu-
dicial e todos temos que contribuír dende 
as nosas responsabilidades a evitar esta 
realidade.

principal punto de desencontro entre vítimas 
de delitos sexuais e o sistema xudicial.

Hai varias causas que poden provocar un-
ha vitimización secundaria das persoas que 
sofren delitos sexuais e que acoden á xustiza 
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EN BRANCO  
POLA 
IGUALDADE
Mª Rosa Álvarez Prada
Decana do Colexio Oficial de 
Psicoloxía de Galicia, COPG

Desde hai varios anos, a cidade 
de Compostela, que acolle o noso 
Colexio Oficial de Psicoloxía de 
Galicia, tínguese de negro cada 
25 de novembro, coa complicidade 
do tecido comercial, institucional 
e social para mostrar un rexei-
tamento expreso á violencia de 
xénero. Debemos coller esa forza 
colectiva para construír unha 
sociedade onde homes e mulle-
res, nenas e nenos, gocemos dos 
mesmos dereitos e oportunidades. 
Porque as construcións, como o 
xénero e todo o que implica en 
canto a roles, prexuízos e este-
reotipos, podemos derrubalos e 
reescribir a historia.

A vida debe ser un lenzo en 
branco que supere as imposicións 
que por xénero nos outorgan 
nada máis nacer, unhas pautas 
previas que sustentan a violencia 
contra as mulleres. Rompamos 

IGUALDADE 
DE PRENSA
Xunta de goberno do Colexio 
Profesional de Xornalistas  
de Galicia, CPXG

Está no periódico que vostede 
acaba de ler, impreso ou dixital. 
No último telexornal, no boletín 
informativo que vén de escoitar. 
Unha liña invisible pero infran-
queable divide a sociedade en 
homes e mulleres e reparte roles 
exactamente así: elas son moitas 
máis veces vítimas que expertas, 
moitas máis veces testemuñas 
que protagonistas, moitas máis 
veces obxectos decorativos que 
creadoras de opinión. É un retrato 
moi afastado da realidade pero 
ten consecuencias ben reais, que 
alimentan a cultura machista.

Non están tan lonxe os tempos 
en que os medios nomeaban os 

FRONTE Á 
VIOLENCIA 
MACHISTA, 
FÍOS 
VIOLETAS
Colexio de Educadoras e 
Educadores Sociais de Galicia, 
CEESG

Celia Amorós dixo unha vez que é 
necesario «tecer fíos violetas que 
marquen novas estratexias para 
que outro mundo sexa posible».

Ese mundo é posible. Queda ca-
miño por andar, mais a igualdade 
efectiva conséguese cun sistema 
social e educativo que non lles 
teña medo aos feminismos. Este 
sistema, o de todas e todos, ten 
que ser público, feminista, diverso 
e de calidade. E ese sistema ten 
que ter na base profesionais da 
educación social, por ser unha 

Colexio Oficial de Traballo Social 
de Galicia, COTSG

Co gallo da celebración do Día In-
ternacional contra a Violencia de 
Xénero, dende o Colexio Oficial 
de Traballo Social de Galicia 
(COTSG) gustaríanos presentarlle 
á cidadanía a figura da traballado-
ra social como un axente clave na 
área da prevención, da detección e 
da atención ás vítimas de violencia 
de xénero.

É coñecido que o elemento 
principal na loita contra a violen-
cia de xénero é a prevención. As 
investigacións sociais realizadas 
nos últimos anos destacan que 
a violencia é unha construción 
social e, como tal, os cambios 
neste ámbito deben acadarse coa 
implicación de toda a comunidade.

con eses patróns e apostemos 
pola educación en igualdade, por 
introducir a perspectiva de xénero 
na nosa actividade profesional e 
social para corrixir as consecuen-
cias dunha sociedade patriarcal, 
por defender unha sociedade 
máis igualitaria desde as nosas 
diferencias como individuos. Só a 
través da igualdade real consegui-
remos erradicar definitivamente 
a violencia de xénero que tanto 

asasinatos de mulleres "crimes 
paixonais". Tampouco hai tanto 
que a nosa sociedade prefería 
considerar a violencia machista 
un asunto menor e privado. Desde 
aquela, o tratamento informativo 
da violencia de xénero mellorou 
sensiblemente e o xornalismo xo-
ga un papel central na súa visibi-
lización. E aínda así, sabemos que 
non é abondo. Non se pode avan-
zar na erradicación da violencia  
machista sen un compromiso máis 
decidido dos medios cos modelos 
igualitarios. O camiño empeza na 
formación con perspectiva de xé-
nero de estudantes e profesionais 
da información, responsabilidade 
tamén dos poderes públicos. 14 
anos despois da Declaración de 
Compostela promovida polo CPXG 
seguimos pensando que sen igual-
dade non hai liberdade de prensa.

Dentro da prevención, a traba-
lladora social actúa, por una ban-
da, incidindo nos procesos educa-
tivos, traballando coa infancia e 
a adolescencia, establecendo 
pautas de comunicación e 
comportamento que non in-
centiven a violencia. Por outra 
banda, actúa como canle con-
dutora nas relacións entre os 
axentes implicados, a escola, a 
veciñanza, as institucións so-
ciais e a comunidade en xeral. 

O outro ámbito que cómpre 
desenvolver son as propias víti-
mas de violencia de xénero. Unha 
das accións como traballadoras 
sociais é a detección precoz de po-
sibles casos de violencia, así como 
a atención directa ás vítimas, ac-
tuando sobre as súas necesidades 
e propoñendo solucións útiles de 

urxencia, ademais de proporcionar 
unha información clara e concisa 
sobre os recursos dispoñibles e os 
trámites que se poden realizar. A 
calidade da nosa atención deriva 
do sistema de traballo da propia 
disciplina, onde se establece unha 
escoita activa e individualizada, así 
como un acompañamento conti-
nuado ao longo de todo o proceso. 
Achégase a calidez e o respecto 
precisos e tratando de empoderar 
e asesorar en todo momento as 
mulleres que acoden aos servi-
zos especializados de atención.

Dada a relevancia da figura 
profesional nestes ámbitos, dende 
o Colexio Oficial de Traballo Social 
de Galicia gustaríanos destacar 
a importancia de que este tipo 
de profesionais estean presentes 
nos equipos interdisciplinares 
dun amplo abano de entidades, 
como centros educativos e servi-
zos de xustiza. Poderase desen-
volver xunto con educadoras, 
psicólogas e outras profesionais, 
unha actuación verdadeiramente 
integral e coordinada que acade 
cambios de efecto prolongado.

profesión pedagóxica, xerado-
ra de contextos educativos e 
accións mediadoras e formati-
vas, que responde a diferentes 
necesidades sociais; entre elas 
a desigualdade de xénero, desde 
unha perspectiva socioeducativa.

O Colexio de Educadoras e 
Educadores Sociais de Galicia, 
CEESG, traballa pola incorpo-
ración da perspectiva feminista 
na nosa profesión. Os valores 
que sustentan este traballo son: 
igualdade, xustiza social, sorori-
dade e non violencia. Dado que a 
violencia estrutural e sistémica 
que o patriarcado dirixe contra 
as mulleres continúa presente 
na sociedade, a educación social 
é unha ferramenta fundamental 
para avanzarmos cara a novos 
modelos de feminidade e mas-
culinidade, lonxe da dependencia 
dunhas e dominación doutros.

En definitiva, a educación 
social é un deses fíos viole-
ta necesarios para tecermos 
unha sociedade igualitaria.

A TRABALLADORA SOCIAL 
COMO AXENTE DE CAMBIO 
NA ATENCIÓN INTEGRAL DA 
VIOLENCIA DE XÉNERO

dana a vida de miles de mulle-
res, nenas, nenos e adolescen-
tes. Construamos entre todas e 
todos ese mundo máis xusto en 
que desexamos vivir, como dicía 
Rosa Luxemburgo, onde sexamos 
socialmente iguais, humanamente 
diferentes e totalmente libres. 

OS COLEXIOS 
PROFESIONAIS  
ANTE AS VIOLENCIAS 
MACHISTA

OS COLEXIOS PROFESIONAIS



A TRANSVER- 
SALIDADE DA 
CAMPAÑA
A loita pola igualdade afécta-
nos a todos e todas. Por iso a 
campaña “En Negro Contra As 
Violencias” transcende do propio 
Departamento de Igualdade 
e implica moitas outras áreas 
do Concello, desde Comercio 
a Acción Cultural pasando por 
Deportes.

Deporte
O Multiúsos Fontes de Sar ou 
o Santiago Futsal colaboraron 
dende o primeiro momento na 
campaña. No primeiro caso, co 
“fundido a negro” do propio espazo 
deportivo mediante a colocación 
de diversas faixas e, no caso do 
Santiago Futsal, vestindo de negro 
nos partidos disputados na casa 
polo 25 de novembro. Nesta tem-
porada quixeron sumarse tamén 
e, a pesar de que ningunha das 
súas equipacións é negra, vestirán 
de novo coa cor da campaña no 
partido contra o Rivas Futsal do 
vindeiro 25 de novembro.

Este ano súmase tamén o 
Estadio Municipal de San Lázaro, 
en cuxa bancada de preferencia 
se colocará unha faixa para o 
partido que enfrontará o Compos 
co Choco o vindeiro 18 de novem-
bro. Así mesmo, as instalacións 
deportivas municipais tamén 
contan con materiais da campaña.

Cultura
No ámbito cultural, a implicación 
do departamento amósase cada 
ano en Cineuropa emitindo dúas 
películas de marcado carácter 
feminista e proxectando o logo da 
campaña antes da súa emisión.

Neste 2018 a participación de 
Cineuropa no 25N concrétase en 
varias proxeccións de películas 
de arquivos feministas do Centro 
Simone de Beauvoir de París ao 
que se suma o esforzo do departa-
mento de Acción Cultural na pro-
cura de filmes dirixidas por mulle-
res que, no eido cinematográfico, 
sempre estiveron infrarrepresen-
tadas. Así, haberá un ciclo de cine, 
no marco do proxecto Wom@rts, 
que leva por nome “O presente 
é muller” coas películas 1048 
lunes/1048 lúas, Conversaciones 
alrededor de un piano que vino 
de europa, Cabans. Mujeres 
en revolución, Julia y el zorro, 
Kazarken: En creusant, Khrusta/
Cisne de Cristal, La cena blanca de 
Romina, Las hijas del fuego, Luz 
Obscura, Marlina asasina en catro 
actos, Primas e Tempo Comun.

Autobús en negro
Este ano, a acción ábrese coa 
presenza dun autobús urbano, 
da empresa Castrosúa, comple-
tamente tinguido de negro, que 
circulará pola liña 1 durante o mes 
de novembro e que fará ademais 
una ruta polos barrios.

Para aumentar o grao de impli-
cación social na loita contra a vio-
lencia machista é necesario dar a 
coñecer o seu alcance (orixe, cau-
sas, ámbitos nos que se manifesta, 
consecuencias…). Por este motivo, 
as dúas últimas semanas deste mes 
organizaranse varias intervencións 
formativas dentro do bus en negro 
no ámbito dalgúns centros cívicos, 
tanto da zona urbana como do rural. 
O bus estará en horario de 20 a 21 h 
nos puntos informativos seguintes:

Zona rural
Enfesta (martes 20)

Laraño (xoves 22)

Bornais (venres 23)

Zona urbana
As Fontiñas (martes 27)

Casa das Mulleres Xohana 
Torres (xoves 29)

Conxo (venres 30)
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Obradoiros no rural
Co obxectivo de favorecer o cre-
cemento persoal, o benestar e a 
calidade de vida das mulleres que 
viven no rural, a Concellaría de 
Medio Rural en colaboración coa 
Concellaría de Igualdade impulsou 
unha nova quenda de obradoiros 
de empoderamento que se desen-
volverán durante o mes de novem-
bro nas parroquias de Marantes, 
Grixoa e Marrozos.

Con esta actividade preténdese 
seguir construíndo espazos de 
encontro e reflexión para crear 
conciencia sobre a situación de 
desigualdade e discriminación 
que sofren as mulleres, facilitán-
dolles ás participantes ferra-
mentas para o empoderamento 
individual (a través de diferentes 
dinámicas de traballo) e colectivo 
(fomentando a súa participación 
social e a creación deredes).

Xornadas técnicas 
sobre delitos contra 
a integridade sexual
Xoves 8 e venres 9. Xornadas 
técnicas sobre delitos contra 
a integridade sexual. A conce-
llaría de Igualdade do Concello 
de Santiago, en colaboración co 
Grupo de Cidadás Inquietas de 
Compostela, organiza estas xor-
nadas formativas coa finalidade 
de mellorar a coordinación entre 
profesionais do ámbito educativo, 
sanitario, social e xudicial que 
interveñen en delitos sexuais no 
Partido Xudicial de Santiago de 
Compostela.

Banda deseñada
Dende o 9 de novembro o Centro 
Xove da Almáciga acolle unha 
exposición de banda deseñada 
elaborada por María Álvarez 
“Yupiyeyo”. Trátase dunha acción 
de concienciación que parte dun 
estudo elaborado polo Concello 
sobre a violencia machista na ado-
lescencia temperá e que ten como 
obxectivo concienciar a mocidade 
de Compostela. A exposición 
tamén percorrerá varios institutos 
da cidade.

Sinatura do protocolo de 
colaboración En Negro 
Contra As Violencias
12 de novembro ás 12 da mañá. 
Máis de 100 entidades locais 
estamos traballando no desenvol-
vemento dunha acción conxunta 
contra as violencias machistas 
que ten como obxectivo principal 
sensibilizar a poboación sobre a 
situación de violencia que viven 
as mulleres polo mesmo feito 
de selo. Desde o 5 de setem-
bro, 32 novos municipios, sobre 
todo do rural, sumáronse a 
#EnNegroContraAsViolencias, 
dando pé a unha cooperación 
intermunicipal sen precedente 
en Galicia. Como cada ano, está 
previsto que esta colaboración se 
formalice a través da sinatura dun 
‘Protocolo de colaboración para o 
desenvolvemento da campaña En 
Negro Contra As Violencias’ que 
terá lugar o luns, 12 de novembro 
ás 12 da mañá en Santiago de 
Compostela.

Reparto de material 
e acción social 
Compostela en Negro
Do 12 ao 16 de novembro. 
Reparto de materiais aos estable-
cementos que previamente confir-
men a súa adhesión escribindo a 
compostela25n@gmail.com
Do 19 ao 23. Intervención nos 
escaparates e espazos públicos de 
Compostela. Habilitaranse catro 
puntos de información e reparto 
de materiais para establecemen-
tos e para a poboación en xeral, 
en horario de mañá e tarde.

Atentas ás redes sociais!

Instalación no Obradoiro 
“En Negro Contra As 
Violencias Machistas”
Do 17 ao 26. Un triángulo negro 
no centro da praza como teste-
muño simbólico das 43 mulleres 
asasinadas, só no que vai de ano, 
en España, tres delas en Galicia.

Cando desexamos algo con ve-
hemencia somos capaces de facer 
canto sexa necesario para obtelo. 
Un desexo colectivo que facemos 
visible desde hai tres anos en 
Santiago, vestíndoa de negro en 
novembro, é acabar coa violencia 
de xénero. Este ano, dámoslle 
forma de triángulo no corazón de 
Compostela e, a modo da árbore 
dos desexos, invitamos a cidada-
nía a que participe para expre-
sar eses desexos e experiencias 
contra as violencias machistas. 
Ademais contará con informa-
ción e un documental sobre os 
tres anos de accións en Galicia.

Conversas feministas 
con Marcela Lagarde
Luns 19. Conversas feministas 
con Marcela Lagarde en diálogo 
coa Catedrática en Filosofía da 
USC, Maria Xosé Agra na Sala 
Capitol, ás 19.30.

A recoñecida antropóloga e 
investigadora Marcela Lagarde é 
autora de numerosos estudos de 
xénero, feminismo, desenvolve-
mento humano, autonomía das 
mulleres etc. Acuñou o termo 
‘feminicidio’ para describir a situa-
ción da violencia contra as mulle-
res en Cidade Juárez e que logo 
se estendeu por todo o mundo.

Acto na praza 
do Obradoiro
Venres 23. Ás 11 h na praza do 
Obradoiro.

Este ano queremos cubrir a 
praza do Obradoiro de negro, 
aínda que chova! Para iso con-
vidamos os institutos do conce-
llo a participar nesta acción e a 
darlle voz ao manifesto contra 
as violencias. Tamén invitamos 
o colectivo LAG (Lara Buyo e 
Ana Corujo), que realizará una 
performance, “Ata que a morte 
nos separe”. Entre todas e todos 
cubriremos a praza de negro.

Mobilización feminista
Domingo 25
Sairemos ás rúas para apoiar a 
convocatoria de mobilización dos 
colectivos feministas na cidade.

CINEMA FEMINISTA
Sábado 24 e domingo 25,  
no Auditorio de Galicia
No marco do 25N, proxectaranse varias películas 
procedentes dos arquivos do Centro Simone de 
Beauvoir de París.

Sábado 24
19.30 h Sé fermosa e cala, de Delphine Seyring,  
 1976. 115’

Domingo 25
18.45 h Maso e Viso van en barco, de Nadja 
 Ringart, Carole Roussopoulos, Ioana 
 Wieder, e Delphine Seyring 1975, 55’

20.00 h A marcha das mulleres a Hendaia, de 
 Ioana Wieder e Carole Roussopoulos,  
 1975. 30’

 LIP: Monique et Christiane de Carole 
  Roussopoulos, 1976. 30’

 Violación conxugal violación a domicilio,  
 de Carole Roussopoulos e Véronique  
 Ducret, 2003. 30’

Ademais, desenvolverase un ciclo específico que 
leva por nome “O presente é muller” no marco 
do programa WOMARTS e que ten como obxec-
tivo visibilizar as mulleres cineastas e direc-
toras. En varios espazos e durante varios días 
proxectaranse os filmes: 1048 lunes/1048 lúas, 
Conversaciones alrededor de un piano que vino 
de Europa, Cabans. Mujeres en revolución, Julia 
y el zorro, Kazarken: En creusant, Khrusta/Cisne 
de Cristal, La cena blanca de Romina, Las hijas 
del fuego, Luz Obscura, Marlina asasina en catro 
actos, Primas e Tempo Comun (ver programa 
en compostelacultura.gal).

Venres 30
Na Casa das Mulleres Xohana Torres
20.00 h Tódalas mulleres que coñezo,  
 de Xiana do Teixeiro, 2018.

Do persoal ao político, diferentes vivencias de 
mulleres evidencian o masculinizada e violen-
ta que segue sendo a rúa hoxe en día. A través 
de tres conversas con amigas e estudantes de 
secundaria, a directora busca artellar un discurso 
sobre o medo que non fomente o medo, un dis-
curso sobre a violencia que non resulte violento. 
Cine directo e horizontal, autocrítica e ruptura do 
relato. Unha historia de sororidade universal.
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A CAIXA  
DE PANDORA
A caixa de Pandora, como elemen-
to simbólico e en xeral, contiña 
elementos poderosos que amea-
zaban con alterar a estabilidade 
organizada do universo. Será unha 
muller quen a abra e os libere. E o 
universo mudou de formas.

A Caixa de Pandora, ten como 
obxectivo traballar para que o con-

TECENDO REDES

Ao longo da historia, as mulleres sempre se organizaron e mobilizaron 
para denunciar as múltiples desigualdades e inxustizas que vivían polo 
feito mesmo de seren mulleres e as que conseguiron que se levasen a 
cabo avances importantes en diversos ámbitos. Actualmente, estamos 
asistindo ao que se denomina como a “cuarta onda feminista”, é dicir, un 
novo momento histórico no cal as mulleres de forma masiva e global-
mente se están mobilizando para facer visibles os problemas sociais que 
deben afrontar e para situar na axenda política dos diferentes gobernos 
unha serie de demandas que se consideran prioritarias. Sen dúbida nin-
gunha, un dos problemas centrais en torno aos que se están artellando 
as mobilizacións actuais é a violencia contra as mulleres, tamén coñecida 
como violencias machistas. 
Co obxectivo de que a voz das mulleres organizadas e mobilizadas teña 
un rol central neste xornal, neste apartado contamos con tres artigos 
escritos por organizacións feministas que teñen presenza no noso muni-
cipio: a Plataforma Feminista Galega, a Marcha Mundial das Mulleres e a 
Caixa de Pandora.

MARCHA 
MUNDIAL DAS 
MULLERES
O pasado 22 de outubro reuníron-
se en Bilbao as mulleres da Mar-
cha Mundial no XI Encontro Inter-
nacional da Marcha Mundial das 
Mulleres con representación de 36 
países. Entre as principais conclu-
sións do encontro está a reafirma-
ción da definición das mulleres da 
Marcha como feministas, anticapi-
talistas, anticolonialistas e antirra-
cistas. Por outra parte, nun intento 
de vincular teoría coa necesaria 
praxe, apostamos pola acción e as 
mobilizacións como o xeito máis 
idóneo de conseguir os obxectivos 
que perseguimos e, polo tanto, de-
clarámonos en Marcha permanente 
até que todas sexamos verdadeira-
mente libres.

Foi un encontro de experiencias 
e aprendizaxes, de posta en común 
do camiño percorrido e de sinalar 
os retos para o futuro inmediato. 
Infelizmente, ao Encontro non pui-
deron acudir as mulleres kurdas, 
saharauís e palestinas, xustamente 
por elas se declararen en defensa 
“do seu dereito á terra e as vidas 
dignas e libres de violencias". A no-
sa solidariedade coas súas causas 
é inmensa e non descansaremos 
até que poidan sentar á nosa beira, 
partillar reflexións e análises e con-
seguir vivir en territorios liberados.

As loitas están no corpos e fixé-
ronse presentes nas análises que 
ocuparon as palestras, mesas re-
dondas e conversas da xornada. 
O debate foi un convite para unha 
reflexión colectiva sobre o contexto 
internacional a esa alianza entre o 
patriarcado e o capital que ameaza 
a vida de todas.

A Marcha Munidal das Mulleres 
comezou a xuntarse por primeira 
vez hai 23 anos con representa-
ción de mulleres de moitas partes 
do mundo (Chile, Arxentina, Brasil, 
Tunisia, Galiza, Catalunya, Euskal 
Herria…). No caso galego, levamos 
anos a traballar baixo o paraugas 
da Marcha nun combate contra a 
feminización da pobreza e o patriar-
cado. Hai xa dous anos, no encon-
tro de Mozambique, que se decidiu 
que as vascas serían as anfitrioas 
en 2018. Cómpre non esquecer que 
o movemento feminista vasco é po-
deroso, posúe un forte sentimento 
de orgullo da súa historia, e tivemos 
ocasión de lembrar loitas e reivindi-
cacións históricas coma as do abor-
to, a do divorcio, a da amnistía das 
presas, ou a da sexualidade libre e 
contra a violencia.

Deste encontro en Euskadi sairán 
novas ideas, novos traballos sobre o 
neocolonialismo, sobre o reforzo do 
capitalismo a través das guerras, a 
toma de gobernos democráticos e 
o desprazamento das persoas dos 
seus territorios, sobre a produción 
de alimentos e sobre o cambio cli-
mático. Facemos, pois, nese clima 
de Marcha até sermos libres, un 
chamamento a todas as mulleres 
para se integraren na nosa organi-
zación e para combateren día a día 
o machismo que nos oprime.

Viva a loita feminista!

PLATAFORMA 
FEMINISTA 
GALEGA 
As violencias machistas non son 
casos illados e particulares, non 
son aquilo que lle sucede a unha 
muller concreta senón que as vivi-
mos todas e inscríbense nas nosas 
vidas e nos nosos corpos. Todas nós 
somos expertas na experiencia das 
violencias machistas. Nun ámbito 
ou en diversos; en nós mesmas 
ou en mulleres próximas: amigas, 
colegas, irmás, nais, fillas, avoas, 
sobriñas…

Pero as mulleres tecemos redes 
e sen redes non se pode abordar a 
mudanza social. As organizacións 
feministas somos referentes de 
vontade e acción política pola li-
berdade, a vida, a equidade, a paz 
e a sustentabilidade. As mulleres 

combatemos todos os rostros das 
violencias machistas, e facémolo 
tecendo redes entre nós, denun-
ciando cada ataque sexista, homó-
fobo, racista… A sombra do sistema 
patriarcal é grande e esténdese por 
todos os recunchos, pero nós esta-
mos xuntas e sabemos que a nosa 
alianza contra todas as violencias 
machistas é máis poderosa que 
calquera intento de silenciarnos.

Desde o movemento feminista 
manifestamos e lembrámoslle a 
quen cala, que o silencio fai que 
sexa cómplice da violencia; a quen 
non escoita, que elixir a ignorancia 
fai que sexa responsable; e a quen 
pode facelo e non actúa, que non 
tomar medidas é unha forma máis 
de violencia.

Urxe considerar as violencias 
machistas como un dos principais 
problemas desta sociedade, como 
problema social e político de extre-
ma gravidade.

AS MULLERES 
COMBATEMOS 
TODOS OS 
ROSTROS DAS 
VIOLENCIAS 
MACHISTAS, E 
FACÉMOLO TE-
CENDO REDES 
ENTRE NÓS

texto artístico e cultural, a nosa con-
torna emocional e profesional, que-
de liberada de violencia sexista e de 
abusos de poder. 

Pasou moi pouco tempo desde o 
nacemento da plataforma estatal, 
en xullo de 2017 (aínda que se fixe-
ra oficial o 29 de xaneiro) ata que 
en Galicia nos fixemos eco desas 
intencións. Tentando sumar e dar 
forma ao movemento galego, o 7 
de setembro tivo lugar a nosa pri-
meira convocatoria en Foz, Lugo. 
Acudiron entón xa 29 mulleres das 
artes e a cultura. 

Desde entón levamos realiza-
das tres asembleas en diferentes 
lugares de Galicia e participado 
como colectivo en varias convo-
catorias sobre cultura e muller 
nos concellos de Lugo, Ourense, 
Compostela, Madrid, Valladolid, e 
en varias accións do 8M galego. 
Emitimos xa varios comunicados 

denunciando/apoiando as mulleres 
e un mundo onde poidamos traba-
llar en igualdade.

A Caixa está organizada de for-
ma horizontal, asemblearia, as de-
cisións tómanse por consenso. Non 
temos forma xurídica propia por 
decisión unánime. A nosa Caixa é 
mais ben unha organización de cír-
culos concéntricos en movemento 
continuo de implicación e participa-
ción. É importante este movemento 
para manter a boa saúde da Caixa, 
de aí que os roles que nos vamos 
asignando sexan rotatorios: coordi-
nación, comunicación, observatorio 
e tesourería.

Empregamos como ferramentas, 
para levar a cabo as accións de to-
ma de conciencia e denuncia, as re-
des sociais con foco en Galicia por-
que entendemos que a denuncia e 
a difusión son as nosas armas máis 
poderosas. Traballamos na identi-

ficación de condutas e sentímonos 
identificadas coas decisións, ou 
respectamos a opinión consensua-
da. Estamos atentas a intervir para 
desestabilizar os piares machistas 
construídos continuamente sobre a 
base dun pretencioso e mal enten-
dido prestixio.

Usamos canles e estratexias de 
comunicación propias e temos crea-
do perfiles nas redes sociais co fin 
de protexérmonos. Coidamos a con-
fianza e a confidencialidade entre 
nós.

Estamos cómodas participando 
das identidades non hexemónicas 
e non nos xustificamos ante o pa-
triarcado. Estamos aquí para abrir 
A Caixa de Pandora publicamente e 
mostrar o noso apoio e respaldo a 
unha nova maneira de traballar no 
mundo da cultura.

Por ti, por min e por todas as mi-
ñas compañeiras! #EuCréote

TECENDO REDES
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AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS NA 
ADOLESCENCIA 
TEMPERÁ
Beatriz López Rey 
Tania Merelas Iglesias 
Cofundadoras de Arabías  
s.coop.gal

No marco da IV Conferencia Mun-
dial sobre a Muller no ano 1995, a 
Plataforma de Acción de Beijing, 
entende a violencia machista como 
unha manifestación das relacións 
de poder desiguais existentes ao 
longo da historia. Isto é, unha rea-
lidade que ancora as súas raíces 
na lóxica patriarcal que sitúa os 
varóns nunha posición de privilexio 
e superioridade respecto das súas 
compañeiras e das mulleres en xe-
ral. Este modelo social, de corte pa-
triarcal e misóxino, favorece un sis-
tema desigual que está na etioloxía 
mesma das violencias machistas, 
que funcionan como un mecanis-
mo de control para que nada e 
ninguén saia dos límites trazados 
e considerados lexítimos polo pa-
triarcado. Así, de forma constante, 
recibimos mensaxes que recordan 
os espazos, discursos, traballos, 
comportamentos, afectos, que son 
tolerados en cada caso; nesta lóxi-
ca sostense a fórmula binaria que 
sistematicamente encadra a mulle-
res e homes no lugar que debe ser 
ocupado en base ao seu sexo. 

tiples caras e trazos que escapan 
das cifras. Aínda que o número de 
denuncias ou ordes de protección 
son imprescindibles para visualizar 
a dimensión da cuestión, non son 
as únicas variables para valorar a 
gravidade deste problema social. 
Unha cuestión fundamental resulta 
ser a consideración da interacción 
que se produce entre a violencia 
machista e outras circunstancias 
persoais, como poden ser a idade, 
a diversidade funcional, a inmigra-
ción ou o contexto (rural/urbano) 
onde se habita, por citar algunhas 
posibilidades. 

No marco do Observatorio Muni-
cipal de Igualdade de Xénero, e a 
partir da investigación que permitiu 
o seu nacemento, identificouse co-
mo elemento de risco na realidade 
actual o incremento da prevalencia 
da violencia machista nas parellas 
novas e as posibilidades que ofre-
cen as tecnoloxías da información 
e da comunicación para manter 
formas de acoso e control. Por iso, 
tomando esta información como 
referencia, o Observatorio vén de 
realizar unha investigación cen-
trada na incidencia das violencias 
machistas na adolescencia tem-
perá. Este estudo concentra esfor-
zos na análise de interiorización de 
crenzas e prexuízos de xénero, ba-
seados nos mitos do amor román-
tico e do seu impacto nas relacións 
afectivo – sexuais. 

O estudo analiza o grao de in-
teriorización do sexismo benévolo 
e do sexismo hostil nas rapazas e 
rapaces, para considerar a súa in-
cidencia á hora de establecer unha 
relación de parella. Neste estudo, 
as rapazas mostran capacidade 
de identificación dos argumentos 
sexistas, nomeadamente daque-
les que se presentan dunha forma 
máis directa e hostil, influenciadas, 
en boa medida, polos logros aca-
dados polo feminismo nos últimos 
tempos, así como polo impacto nos 
medios de referentes feministas. 
Aínda así, as conclusións tamén 
amosan certas debilidades, como 
as dificultades para identificar o 
sexismo cando se presenta nun for-
mato máis sutil e “amable”, o que 
leva a xustificar prácticas suposta-
mente “amorosas” que son expre-
sións de violencia machista; neste 
punto, os rapaces acadan peores 
resultados que as rapazas. 

As achegas máis relevantes desta 
investigación reflectíronse no dese- Ilustradora: María Álvarez “Yupiyeyo”

O OBSERVATORIO MUNICIPAL DE 
IGUALDADE DE XÉNERO NACE 
COA FINALIDADE DE POÑER O 
FOCO NO ESTUDO DAS DESI-
GUALDADES QUE SE REPRODU-
CEN NOS DIFERENTES ÁMBITOS 
DAS NOSAS VIDAS 
http://tm.santiagodecompostela.gal/observatorio

ño de dez pezas de banda deseñada. 
O obxectivo é que estas provoquen 
a reflexión das e dos adolescentes 
a través de situacións da súa vida 
cotiá. As cuestións que se abordan 
son o control das parellas a través 
das novas tecnoloxías, as etapas 
do ciclo da violencia, o machismo 
como desencadenante da violencia 
machista, os celos, o illamento da 
muller, os cambios de personalida-

de das rapazas e a desmitificación 
de cuestións como a media laranxa 
ou o amor para sempre. 

Así mesmo, os principais resul-
tados desta investigación permiten 
afirmar a necesidade de continuar 
traballando no marco dos centros 
educativos e coa mocidade para 
que teñan referentes de bo trato 
no marco das relacións afectivas e 
de parella. 

O 25% DAS  
RAPAZAS E O 
40% DOS RAPA-
CES IDENTIFI-
CAN OS CELOS 
CO AMOR 

Baixo este prisma teórico nace 
o Observatorio Municipal de Igual-
dade de Xénero coa finalidade de 
poñer o foco no estudo das desi-
gualdades que se reproducen nos 
diferentes ámbitos das nosas vidas, 
e de outorgarlle un papel primor-
dial á análise da violencia machista. 
Neste sentido existen datos numé-
ricos que visibilizan a dimensión da 
problemática, pero tamén hai múl-

O 46,3% DOS 
RAPACES E O 
37,6% DAS RA-
PAZAS INTERIO-
RIZAN O MITO  
DO AMOR RO-
MÁNTICO DA  
MEDIA LARANXA
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O 17 de decembro de 1999 a Asemblea Xeral 
das Nacións Unidas declarou o 25 de novem-
bro como Día Internacional da Eliminación da 
Violencia contra as Mulleres e convidou go-
bernos, organizacións internacionais e orga-
nizacións non gobernamentais a desenvolver 
actividades dirixidas a sensibilizar a poboa-
ción respecto á situación de violencia na que 
viven moitas mulleres, unha violencia estru-
tural e multidimensional (física, económica, 
psicolóxica ou sexual) e un fenómeno global 
desde o punto de vista territorial, social, eco-
nómico e cultural.

Sabemos que a violencia de xénero é a ex-
presión máis extrema das desigualdades so-
ciais que viven as mulleres polo feito mesmo 
de selo, unha desigualdade silenciada, ago-
chada e, en moitos, casos normalizada, que 
afecta, na maioría dos casos, tamén ás e aos 
menores. É por iso que, en 2015, o Concello 
de Santiago puxo en marcha unha acción de 
sensibilización social contra as violencias 
machistas baseda na participación cidadá e 
na colocación, na rúa, dunha mensaxe clara 
de reivindicación de “espazos libres de vio-
lencias machistas”. Tanto o posto do merca-
do, o bar do barrio, a tenda de alimentación, 
a panadaría, a peixaría, o hotel de máis cate-
goría, o de menos…, ou o que é o mesmo, o 
tendeiro, a panadeira, a peixeira, o recepcio-
nista, a camareira, todas e todos, trasladando 
á veciñanza unha mensaxe unánime contra a 
violencia de xénero.

Esta acción foi seguida por varios medios 
de comunicación e por milleiros de persoas 
a través da redes sociais e deu lugar, en 2016 
a unha campaña conxunta que promoveron, 
xunto a Compostela, 16 concellos galegos 
baixo o lema #EnNegroContraAsViolencias. 
Estes 17 primeiros municipios reafirmaron 
o seu compromiso cunha acción que reque-
riu dun deseño global que permitiu accións 

locais coordinadas baixo unha mesma me-
todoloxía, formalizada a través da sinatura 
dun protocolo de colaboración para o des-
envolvemento da mesma. A este protoco-
lo sumaríanse moitas máis institucións co 
paso dos meses, chegando, en 2017 a 78 
entidades locais entre as que se atopan as 
deputacións provinciais da Coruña, Lugo e 
Pontevedra, tamén axentes promotores de 
#EnNegroContraAsViolencias 2018, xunto a 
máis de 100 concellos.

O salto cuantitativo entre 2016 e 2018 é 
enorme. Pero o máis importante non é o nú-
mero de concellos senón que esta acción 
conxunta que naceu na cidade está chegan-
do ao rural, a concellos, de, incluso, menos 
de 1.000 habitantes que, doutro xeito, non 
poderían desenvolver unha campaña coma 
esta, que sitúa no mesmo nivel aldeas, vi-
las e cidades. Porque ver pendurado dunha 
ventá #RibeiraDePiquínEnNegro contra as 
violencias machistas ten o mesmo ou maior 
impacto que ler #CompostelaEnNegro pen-
durado da Catedral de Santiago. Trátase 
dunha campaña transmedia de sensibiliza-
ción social que se desenvolve baixo unha 
perspectiva transversal, comunitaria e en 
rede con outros municipios, para concienciar 
a cidadanía sobre a existencia de diferentes 
formas de violencia machista que constitúen 
un grave problema social. Desde o inicio, 
#EnNegroContraAsViolencias buscou impli-
car o tecido económico, asociativo, educati-
vo, deportivo, social e cultural, así como a 
toda a cidadanía, nunha resposta colectiva 
de rexeitamento das violencias de xénero 
e os asasinatos machistas. Tamén apostou 
por identificar, transmitir e incidir nos com-
portamentos e expresións que están detrás 
das violencias de xénero a través do uso de 
materiais de campaña específicos, de código 
aberto e de libre uso para toda a poboación.

O potencial da dimensión comunitaria e 
o xurdimento da poboación como axente de 
implementación da iniciativa levaron ao gran-
de éxito desta campaña. Un éxito que non é 
produto do investimento en grandes recur-
sos económicos nin dun proceso de traballo 
extenso no tempo, senón da integración real 
e efectiva da cidadanía na posta en marcha 
da iniciativa. A dimensión comunitaria da 
campaña ten o seu principal reflexo na apro-
piación da mensaxe por parte da poboación 
destinataria. Así, por exemplo, o tecido co-
mercial adaptou a mensaxe á propia imaxe 

EN NEGRO 
CONTRA 
AS VIOLENCIAS,  
MÁIS ALÓ DOS  
ESCAPARATES...

dos comercios e iso facilitou que a campaña 
chegase a sectores da poboación, como pode 
ser a xente moza, aos que normalmente é 
moi difícil chegar. 

Esta iniciativa, que vai moito máis aló dos 
escaparates, está sentando as bases dunha 
colaboración intermunicipal na que o persoal 
técnico e político comparten empeño por em-
pregar metodoloxías de traballo, ferramen-
tas e recursos para previr, visibilizar e denun-
ciar as violencias machistas. Ao tempo, este 
traballo en rede está permitindo desenvol-
ver sinerxías entre as administracións para 

ESTE ANO 
ADHERÍRONSE MÁIS 
DE 100 CONCELLOS
#GALICIAENNEGRO

ESTA ACCIÓN 
CONXUNTA 
QUE NACEU EN 
COMPOSTELA ESTÁ 
CHEGANDO AO 
RURAL, A CONCE-
LLOS, DE, INCLUSO, 
MENOS DE 1.000 
HABITANTES 
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RECURSOS E INTRUMENTOS 
MUNICIPAIS PARA A LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS
CIM: Servizo de información ás mulleres 
que proporciona de forma permanente 
asesoramento xurídico, atención psicolóxi-
ca, orientación laboral e sociolaboral así 
como calquera outra información encami-
ñada á consecución da igualdade efectiva 
entre mulleres e homes.

Isaac Díaz Pardo 2- 4
Tel 981 542 465
Horario: de luns a venres de 9.00  
a 14.00 horas.

Policía nacional (091- 981551100)

Policía local (092-981542323)

Colexio de Avogados/as de Santiago 
De Compostela (981581713)

Urxencias sanitarias: 061 

Hospital Clinico Universitario: 
981950030 (urxencias)

Emerxencias: 112

Outros recursos de ámbito  
estatal e autonómico: 

016 – 016 –online@msssi.es: Servizo 
de información e asesoramento xurídi-
co en materia de violencia de xénero.

Teléfono das Mulleres (900400273)

Programa Abramos o Círculo: 
Programa de atención psicolóxica 
especializada e de apoio dirixido a 
homes que adoptan actitudes in-
adecuadas nas relacións de pare-
lla e familiares e desexan adquirir 
novos modelos de comportamentos 
exentos de agresividade. Colexio de 
Psicoloxía de Galicia (630170140) 

INSTRUMENTOS MUNICIPAIS 
PARA A LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS
IV Plan de Igualdade de Oportunidades 
entre Mulleres e Homes 2017- 2020:  
é o instrumento orientador fundamental da 
política municipal e constitúe o marco de 
actuación sobre o que desenvolver as políti-
cas locais de xénero nos vindeiros anos.

Compostela, Territorio das Mulleres: 
espazo de confluencia para os recursos que 
están traballando a prol da igualdade de 
xénero na cidade .
Observatorio de igualdade de xénero: 
instrumento creado para visibilizar e ana-
lizar as fendas de xénero que atravesan as 
diferentes esferas das nosas vidas, e por 
outra, crear e deseñar ferramentas para 
transversalizar o enfoque de xénero nas 
políticas municipais.
Casa das Mulleres Xohana Torres: espazo 
de empoderamento e transformación social 
que posibilita a expresión da veciñanza e 
dos colectivos feministas e de mulleres 
na construción dunha sociedade máis 
igualitaria.
Compostela En Negro: campaña de 
sensibilización e denuncia social contra as 
violencias machistas. Trátase dunha acción 
que naceu no ano 2015 e que traspasou os 
límites municipais incluíndo a participación 
de forma coordinada dunha rede ampla for-
mada por deputacións e concellos galegos. 
Liñas de axudas para a promoción da 
igualdade e prevención da violencia de 
xénero en entidades: contribúen a finan-
ciar os programas e actividades en prol da 

igualdade efectiva de mulleres e homes 
e das persoas do colectivo lésbico, gay, 
transexual, bisexual, queer e intersexual 
(LGTBQI) e de prevención e loita contra as 
violencias machistas. 

”Recicla o Xénero”: actividade formativa 
para abordar a loita contra a violencia 
de machista e fomentar a cultura da igual-
dade de oportunidades entre mulleres e 
homes na poboación máis nova. 
Obradoiros de empoderamento para 
as mulleres que viven no rural: a súa 
finalidade é favorecer o crecemento 
persoal, o benestar e a calidade de 
vida das mulleres que viven no rural. 
Trátase dunha iniciativa posta en marcha 
pola Concellaría de Medio Rural en 
colaboración coa Concellaría de Igualdade 
no ano 2016. 

Punto Lila de información e atención 
sobre as violencias machistas: para 
sensibilizar e lembrarlle á cidadanía 
que nas festas a igualdade e o respecto 
deben estar sempre garantidos e ofrecer 
información, acompañamento e primeira 
atención a calquera muller que puidese 
vivir un episodio de violencia machista 
durante as festas.

que accións deste tipo non deixen de estar 
no calendario.

Esta campaña tamén fomenta a partici-
pación social de abaixo a arriba, tomando 
o protagonismo das rúas das vilas e cida-
des, as tendas de barrio, as asociacións ve-
ciñais, os equipos deportivos... que insisten 
a través das canles ao seu alcance, en que 
queren concellos libres de violencias ma-
chistas. Atopamos propostas que van desde 
o cinema feminista de denuncia ata os esca-
parates en negro, pasando por contacontos, 
obradoiros de defensa persoal, concertos 
contra as violencias machistas, recitais poé-
ticos, balcóns en negro, ventás convertidas 
en taboleiros-protesta...

#EnNegroContraAsViolencias está xeran-
do unha construción colectiva do discur-
so, unha democratización da información 
e a apropiación dunha acción colectiva, ao 
transformar en mensaxe pública o que está 
na conciencia de case todas, de case todos…, 
ao trasladar ás redes sociais, aos medios de 
comunicación, ás webs institucionais, unha 
demanda social de basta xa!

Do mesmo xeito, esta campaña está fo-
mentando que as mulleres que sofren ou 
sufriron violencias machistas sintan a ne-
cesidade de contalo, de seren parte desas 

mensaxes que se xeran, para combater a si-
tuación e previr que outras mulleres poidan 
pasar polo mesmo. Porque esta campaña in-
terpela a propia cidadanía a pé de rúa, mais 
tamén nos fogares. Saca fóra un problema 

social, agochado e silenciado no marco da 
familia.

#EnNegroContraAsViolencias está permi-
tindo tamén dar a coñecer os recursos mu-
nicipais para a promoción da igualdade, os 

servizos sociais e os centros de información 
ás mulleres, tan invisibles despois de máis 
de vinte anos de existencia. En palabras das 
propias técnicas, “nunca tanta xente soubo 
que existiamos como recurso especializado”.

É probable que nesta campaña participe 
un comercio, un veciño, unha empresa…, 
que desexe facelo por “quedar ben”, pero ata 
ese mesmo feito posibilita chegar ese día 
ao traballo e poder falar do tema, rematar 
coa censura invisible dos discursos patriar-
cais do xefe, do encargado, que pensan que 
si, que “son o teu dono” ou que ela “levaba 
a saia demasiado curta”. Evidentemente, 
#EnNegroContraAsViolencia non esconde o 
acoso que se dá nas empresas, nin limpa a 
súa imaxe, senón, ao revés, fai fincapé en que 
non imos aturar máis abusos e dá azos para 
combatelos colectivamente. Esta iniciativa 
está contribuíndo, desde diferentes ámbitos, 
a denunciar a situación na que vivimos as 
mulleres, a visibilizar nas rúas un problema 
social e a fomentar a prevención de actitu-
des machistas, porque igual de importante é 
debater de feminismo con outras feministas, 
para avanzar, como incorporar ese ideario 
noutros ámbitos nos que está ausente.



INSTALACIÓN  
“EN NEGRO CONTRA  

AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS”
DO 17 AO 26  

DE NOVEMBRO
PRAZA DO OBRADOIRO


