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Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP con
motivo do 25N, Día Internacional pola eliminación da s

violencias contra as mulleres.

Antom  Fente  Parada  e  Cruz  Fernández  Rodríguez,  integrantes  de  pleno  direito  da

Corporación do Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-

CUP,  apresentan  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  Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP con motivo

do 25N, Día Internacional pola eliminación da s violencias contra as mulleres. 

  A tal  efeito,  apresentamos  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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Na nosa sociedade e no noso mundo, infelizmente, as violencias machistas de toda caste

seguen  alimentándose  da  vixencia  dun  sistema patriarcal  que  discrimina  a  máis  de

metade da Humanidade e minusvalora todo o que non sexa heteronormativo.

Violencia simbólica na Moda, na TV, nas RRSS. Non debería pasar pero pasa. 

Violencia verbal na rúa e no parlamento. Non debería pasar pero pasa. 

Violencia na fenda salarial. Non debería pasar pero pasa. 

Violencia nas familias monomarentais excluídas. Non debería pasar pero pasa. 

Violencia no asedio sexual. Non debería pasar pero pasa. 

Violencia na escravitude como revelou a Operación Carioca. Violencia e impunidade.

Non debería pasar pero pasa. 

Violencia que se exerce sobre as mulleres polo simple feito de selo. Non debería pasar

pero pasa. 

No mundo, 137 mulleres son asasinadas polas súas parellas ou por un familiar cada día.

A violencia contra as mulleres e as nenas é unha das violacións máis xeneralizadas dos

Dereitos Humanos,  tal  e  como recoñece a  ONU. É máis,  sinala  que a  violencia  de

xénero produce cada día en todos os recunchos do planeta graves consecuencias físicas,

psicolóxicas  e  económicas  sobre  as  mulleres  e  as  nenas,  ao  impedirlles  participar

plenamente e en pé de igualdade na sociedade.

No Reino de España,  desde 2003, foron asasinadas 1.168 mulleres. No mesmo período,

na Galiza 65 mulleres foron vítimas mortais da violencia machista. Segundo datos do

“Observatorio contra a violencia doméstica e de xénero”, os xulgados galegos en 2021

recibiron  6.259  denuncias  por  violencia  de  xénero,  un  2,7  % máis  que  en  2020  e

dispárase entre os menores e a mocidade. No Estado 34,2% das mulleres sufre violencia

por parte das súas parellas ou ex-parellas. E a isto hai que engadir a violencia vicaria:

dende 2013, cometéronse 47 asasinatos de menores, 1 este mesmo ano, a mans dos seus

propios pais ou parellas das súas nais. 363 nenas e nenos, 26 neste ano, quedaron na

orfandade como consecuencia da crueldade da violencia machista. Esta é só a parte máis

visible dunha traxedia diaria que apenas se ve e que se cimenta sobre a desigualdade

que aínda persiste entre mulleres e homes. 
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Desta arte, os dados  dan conta da enorme magnitude do problema e tras os dados, están

moitas  mulleres  en  situación  de  risco  e  vulnerabilidade.  As  cifras  indican  que  a

violencia machista é un dos problemas estruturais máis graves da nosa sociedade.

Téñense dado avances lexislativos para abordar esta situación. A Lei Orgánica 1/2004

de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  a  Violencia  de  Xénero  supuxo  un  fito

histórico.  A aprobación do Pacto  de  Estado contra  a  Violencia  de  Xénero en  2017

supuxo elevar a problemática da violencia de xénero a cuestión de Estado. No ano 2022,

o Goberno do Reino de España transferiu á Xunta de Galicia 9 millóns de euros e 1,7

millón  aos  concellos  galegos  no  marco  do  Pacto  de  Estado  contra  a  Violencia  de

Xénero. As administracións públicas deben seguir colaborando para desenvolver todas

as medidas na loita contra a violencia de xénero que reflicte o Pacto, incluída a dotación

e execución das partidas orzamentarias dedicadas a este fin.

A Galiza, xa que logo, conta con instrumentos lexislativos como a Lei 11/2007, do 27

de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que

debe aínda avanzar no recoñecemento doutro tipo de violencias, como é a violencia

vicaria e a violencia dixital, a que se sumará o recoñecemento expreso da explotación

sexual como violencia de xénero.

Tamén  se  puxo  en  marcha  o  Plan  Estratéxico  da  Galiza  para  a  igualdade  de

oportunidades entre mulleres e homes, e o Plan Galego contra a trata de seres humanos

con fins de explotación sexual, aprobado o pasado mes de agosto.

No marco de colaboración interinstitucional entre o Goberno galego e os concellos da

Galiza, no ano 2017 asinouse o Protocolo de Colaboración para o impulso da Rede de

Entidades  Locais  contra  a  Violencia  de  Xénero  e  para  promover  a  constitución  e

activación das Mesas Locais de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de

Xénero. A colaboración interinstitucional é unha peza clave para ter éxito na prevención

da  violencia  de  xénero,  no  tratamento  das  súa  vítimas  e  na  súa  erradicación.  É

imprescindible a cooperación entre todas as Administracións públicas e coa sociedade

civil.  Abordar a violencia machista en toda a súa crueza require ser exixentes e pór

todos os recursos que temos ao alcance para protexer ás vítimas.
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Igualmente, o noso país avanzou nas rúas con importantes mobilizacións da sociedade

civil,  como  amosa  a  cada  vez  maior  resposta  aos  feminicidios  en  convocatorias  e

asistencia, ou as históricas manifestacións dos 8 de marzo. En Chantada, a asociación é

Polamiúda é un verdadeiro referente. É esa sociedade consciente e organizada a que,

precisamente, fai avanzar as agullas do reloxo da Historia, moi por diante dos tempos,

protocolos e eivas institucionais.

Así pois,  avanzouse institucional  e  socialmente,  mais fica aínda moito por acadar e

estamos nun momento histórico de ameazas de retroceso en materia de igualdade. Todas

e  cada  unha  das  persoas  debemos  ser  parte  da  solución  da  violencia  estrutural  e

contribuír  para construír  unha sociedade máis xusta e democrática onde as mulleres

poidan vivir  unha vida plena,  libre e sen medo. A sociedade civil  no seu conxunto

(organizacións feministas e de mulleres, entidades sen ánimo de lucro, a mocidade, o

sector  privado  e  os  medios  de  comunicación)  e  as  institucións  (gobernos  e

administracións públicas locais, provinciais, galegas, estatais e internacionais) debemos

previr e combater a violencia machista reforzando alianzas e protexendo ás mulleres

vítimas, os

seus fillos e fillas e familiares. 

Porque non podemos resignarnos a normalizar a violencia contra as mulleres. Moito

menos permitir que as mensaxes negacionistas, que rompen o consenso social e político

existente, que empoderan as agresores e revitimizan as mulleres, nos fagan retroceder

décadas de progreso na loita contra o problema que supón unha das máis profundas

vulneracións de Direitos Humanos nas sociedades actuais. 

É  necesario  fortalecer  un  instrumento  como  os  CIM,  para  garantir  a  igualdade  de

opcións e trato das galegas ao longo do territorio, para avanzar na profesionalización e

na mellora da prevención, a atención e a prevención.

É preciso demandar das institucións o mantemento dos compromisos económicos coa

igualdade e a loita contra a violencia machista apoiando o asociacionismo e o terceiro

sector.

Por iso, por mor do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia

sobre as Mulleres, apelamos a todos os grupos municipais da corporación de Chantada
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para  pronunciarnos  por  UNANIMIDADE  condenando  a  violencia  de  xénero  e

comprometémonos para desterrala da nosa sociedade, dende a convición de que só unha

democracia libre de violencias é unha democracia plena.

Por todo o exposto anteriormente,  o grupo municipal Por Chantada-CUP propón ao

Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- Instar o Goberno central ao cumprimento efectivo do Pacto de Estado contra a

violencia  de  xénero,  impulsando  as  modificacións  lexislativas  pendentes  a

adoptando as medidas recollidas neste Pacto en materia de prevención, detección e

atención integral.

2.- Instar o Goberno Galego a:

2.1.-  Dotar  os  orzamentos  de  2023 de  recursos  suficientes  para loitar  contra a

violencia  machista,  dando cumprimento ao estabelecido na Lei  11/2007 para a

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Pór en marcha os catro

centros previstos de atención 24 horas a vítimas de violencia sexual, e ampliar o

número  de  prazas  e  recursos  dispoñíbeis  nas  casas  de  acollida  para  mulleres

vítimas.

2.1.-Colaborar permanentemente cos concellos e seguir fomentando a Rede Galega

de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero, en colaboración coa FEGAMP,

en materia  de  formación,  prevención e  sensibilización,  e  dar  apoio  técnico  aos

concellos no ámbito da loita contra todas as formas de violencia exercidas contra

as mulleres.

2.2.- Aprobar un programa de ampliación e extensión dos CIM que incremente a

achega económica, ampliar a rede galega de CIM e crear centros nos concellos e

comarcas  nos  que  non  existen  ou  están  sobrecargados.  Tamén,  reforzar  o

financiamento anual  dos  CIM garantindo que cubra os  custes  de  persoal  e  de

mantemento, levar a cabo programas de prevención da violencia machista e de

promoción da igualdade e incorporar novos perfís profesionais aos centros.
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2.3- Redactar un informe urxente por parte do Observatorio Galego de Violencia

de Xénero que propoña novas medidas dirixidas á prevención e erradicación da

violencia machista e accións no ámbito educativo. Desenvolver campañas contra a

violencia  sexual  dirixida  á  mocidade  con  especial  incidencia  na  pornografía  e

incrementar a presenza da educación afectivo-sexual nos currículos do ensino de

Primaria, Secundaria e Bacharelato.

3.- Instar ao Concello de Chantada a:

3.1.-  Manter  a  loita  contra  a  violencia  de  xénero  como  unha  das  máximas

prioridades  na  axenda  política  local,  elaborando  un  estudo  sobre  as  reformas

necesarias para que teña perspectiva de xénero e evitar discriminacións cara ás

mulleres nas políticas públicas locais e nos orzamentos.

3.2.-Elaborar,  ao  longo  da  anualidade  2023,  unha  ordenanza  específica  sobre

igualdade (Ordenanza municipal de Chantada para a igualdade na diversidade), non

ronsel das xa feitas por algúns concellos pioneiros nesta materia e que supoña un

novo paso na adopción e  asunción do  enunciado no  III  Plano  de  igualdade  de

oportunidades entre mulleres e homes (2019-2024).

3.4.- Apoiar a creación e continuidade de asociacións de mulleres como espazo de

participación e empoderamento feminino e ás mulleres en risco de vulnerabilidade

ou violencia de xénero.

3.5.- Implicarse en campañas publicitarias contra a violencia de xénero, así como a

elaboración de materiais que incidan na necesidade de estabelecer puntos seguros e

de información sobre a violencia sexual en espazos públicos.

3.6.- Expresar o apoio da corporación de Chantada ás mobilizacións feministas

convocadas ao abeiro do 25 de novembro de 2022 contra a violencia machista e

colaborar coas asociacións da sociedade civil que loitan contra a violencia machista

e traballan pola igualdade de homes e mulleres.
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3.7.-  O  Concello  de  Chantada  non  subvencionará  actos  nos  que  a  entidade

organizadora  empregue  o  corpo  das  mulleres  de  xeito  sexista  como  reclamo

publicitario. 
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