
Á Corporación do concello de Chantada

Moción para impulsar a creación dunha mesa local de
coordinación interinstitucional fronte á violencia de xénero

Antom Fente Parada, voceiro do Grupo Municipal  Por Chantada-CUP,  apresento ao abeiro do

disposto nos artigos 94.1 e 94.2 do Regulamento Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para

a  súa  discusión  e  aprobación,  se  procede,  relativa  á CREACIÓN DUNHA MESA LOCAL DE

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL FRONTE Á VIOLENCIA DE XÉNERO.

Non é a primeira vez que desde a nosa formación apresentamos unha moción para tentar

contribuír á difícil conquista da igualdade, tamén da igualdade de xénero e do combate á violencia e

a desigualdade exercida sobre os máis débiles por parte da sociedade, da familia ou mesmo das

institucións públicas.

Neste sentido, vén xerando consenso a necesidade de transversalidade á hora de afrontar

determinadas problemáticas e a vaga de asasinatos  de mulleres dos últimos tempos confirma a

invalidez das actuais orientacións e a insuficiencia dos esforzos das políticas públicas neste eido. 

O  noso  grupo  apresentou  non  hai  tanto  unha  moción  para  iniciar  procedementos  de

información  que  permitisen  estudar  unha  fusión  entre  os  concellos  da  comarca,  acordándose

unanimemente  requirir  da  Deputación  uns  informes  que  a  propia  institución  lucense  nega  ter

constancia  de  que  lle  foran  solicitados.  Porén,  alén  da  polémica  e  da  execución  selectiva  dos

acordos plenarios, nada novo por outra banda, o certo é que seguimos acreditando na coordinación

interinstitucional e na necesidade de afondar con urxencia nesta. No noso caso tecendo pontes na

comarca de Chantada.

Desde  Por  Chantada-CUP,  no  ronsel  da  iniciativa  desenvolvida  no  Salnés,  pioneira  na

Galiza,  apostamos pola creación dunha  Mesa Local  de Cordinación Interinstitucional  contra a



violencia de xénero (MLCI) como unha ferramenta certa para o combate da lacra da violencia de

xénero dun xeito coordinado e organizado polo que a institucións se refire. 

E por iso que propomos o seguinte ACORDO:

1.-  O  concello  de  Chantada  diríxise  á  Xunta  da  Galiza  e  aos  concellos  de  Taboada  e

Carballedo para crear unha Mesa Local de Coordinación Interinstitucional      fronte á violencia

de xénero   (MLCI).

2.-  A MLCI  é un  órgano  impulsado  polo  CIM  e  as  concellarías  de  Servizos  Sociais  dos

concellos  de  Chantada,  Taboada  e  Carballedo  aberto  á  participación  de  entidades  e

asociacións  de  mulleres  dos  tres  concellos  e  a  movementos  sociais  comprometidos  coa

igualdade.

3.-  O seu  obxectivo é  crear mecanismos  de  comunicación eficaces  e  áxiles  entre  todas  as

entidades envolvidas na loita contra a violencia de xénero, englobando desde a formación e

prevención até todo o proceso xudicial cando se chega á denuncia, o apoio psicolóxico e legal

ás vítimas, etc.

4.- A MLCI contará coa seguinte composición:

a.- os servizos sociais dos concellos de Chantada, Taboada e Carballedo;

b.- o CIM;

c.- a policía local de Chantada;

d.- o xulgado nº1 de Chantada;

e.- a Garda Civil;

f.- a Secretaria  xeral de igualdade;

g.- a subdelegación do Goberno en Lugo;

h.- o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar;

i.- o departamento de igualdade da Deputación de Lugo;

l.- os colexios de primaria e secundaria dos tres concellos;

ll.- asociacións e entidades cívicas ligadas á loita contra a violencia de xénero e pola

igualdade, colectivos de mulleres rurais...



m.-  Calquera outro colectivo  ou institución que  se  considere  desde a  MLCI que é

importante que se integre e/ou que mostre interese en facelo na orde de atinxir os obxectivos

do ponto 3º (INEM, Protección Civil, Policía Nacional, fiscalía, asociacións cívicas...).

5.- A periodicidade das xuntanzas será semestral creando protocolos conxuntos de actuación,

desde a prevención até a denuncia e todo o proceso xudicial e de atención ás vítimas e un

calendario de actuacións para a sensibilización nos tres concellos con atención non só aos

grandes núcleos senón tamén as parroquias do rural. 

6.- O novo órgano dirixirase na súa reunión constituínte mediante acordo ratificado polos tres

plenos á Consellaría de Traballo e Benestar para solicitar unha liña de axudas específica para

o desenvolvemento e implantación de iniciativas semellantes en todas as comarcas galegas que

permitan reforzar os medios materiais e o cadro de persoal laboral e sexan cofinanciados pola

Xunta, as deputacións e os concellos.

Chantada, 15 de xaneiro de 2017.

Antom Fente Parada

Voceiro de Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular

 


