
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusións das VII Xornadas de Violencia de Xénero: 
 

 
I Xornada 
Despois dos relatorios da primeira das VII Xornadas de Vilencia de Xénero organizadas 
polo Concello de Lugo chegáronse ás seguintes conclusións: 
 
• Segundo Altamira Gonzalo, presidenta da Fundación Themis de Mulleres Xuristas: 
 
-A Lei Integral contra a violencia de xénero marca un antes e un despois na defensa 
das mulleres,  pero as leis solas non funcionan e hai que continuar a traballar para 
desenvolvelas e que funcionen correctamente.  
 
- Esta lei susténtase en tres pilares básicos, os dereitos das mulleres vítimas, as 
medidas para acabar coas estruturas patriarcais, e as medidas penais e xurídicas no 
planteamento da lei. 
 
- Hai que modificar a estrutura patriarcal da sociedade a través da sensibilización, a 
educación, os medios de comunicación que son fundamentais. 
 
- Para facer que funcione e mellore a protección das mulleres, é necesario saber que 
está a pasar para que as mulleres con orde de protección sigan morrendo 
 
- Hai que poner en marcha o Consello Educativo do Estado para traballar na 
prevención educativa, soamente coa concienciación dos educadores  poderanse 
igualar os roles entre homes e mulleres  
 
- A conciencia social sobre a violencia machista supón únicamente un 3% polo que o 
Estado debe incrementar as súas campañas co mesmo impacto que as de accidentes 
de tráfico e tabaco. Esta falta de sensibilización social é a que leva á falta de apoio do 
entorno das vítimas e do apoio xudicial. 
  
- Os homes teñen que posicionarse, bótanse en falta declaracións de homes 
relevantes, máis coñecidos, e que poden influenciar máis ao resto da sociedade.  
 
- Son moi necesarias as unidades de valoración dos riscos que axuden aos xuices a 
valorar os riscos que corren as vítimas.  
 
- Fai falla incrementar a formación especializada dos xuices e de todas as persoas que 
traballan no contorno da violencia, os xuices e de todo o persoal administrativo dos 
xulgados. 
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- Non todas as denuncias teñen orden de protección, únicamente a cuarta parte. 
 
-O 72% das sentenzas foron condenatorias, o que significa que o 72% das mulleres 
víctimas da violencia de xénero puideron demostrarlo. Esto bota por terra as teorías 
dos que non ven con bos ollos a lei porque consideran que a maioría das denuncias 
son falsas. 
 
• Segundo a delegada provincial da Consellería de Traballo en A Coruña, María Debén: 
 
- A Consellería de Traballo investiu no ano 2008 3 millóns de euros para formación, 
fomento de emprego para as mulleres vítimas de violencia de xénero. Preto de 180 
mulleres puideron acceder a estes recursos na nosa comunidade. 
 
- A lei de igualdade no emprego de Galicia é novedosa en introducir as medidas, 
comprometida, a través do emprego combátese a violencia porque trata de garantir a 
igualdade entre as mulleres e homes, fomentar a autonomía das mulleres e 
aumentando a súa autoestima. 
 
 
• Segundo a socióloga Rosa Cobo: No mundo existen outros modos de violencia como 
son os: 
 
- As situación que están a vivir as mulleres nos conflictos bélicos, os grupos de varones 
atentan contra elas de forma violenta atancándoas física, sexual e psicolóxicamente. 
De feito, o pais con maior índice de violencia de xénero é o Congo. 
 
-As  Bandas Maras de sudamérica tamén son un exemplo da violencia contra as 
mulleres.- Son grupos de homes que atentan contra as mulleres sen pudor. 
 
-Estas actuacións contra as mulleres débese a que os homes están a ter un sentimento 
de pérdida da hexemonía do poder e o perciben de diferentes maneras, unha reacción 
ante a pérdida da súa autoridade é a violencia contra as mulleres. 
  
- Outro factor a ter en conta a nivel mundial e que se consolida como un productor de 
violencia machista é a economía criminal, aquela que procede da corrupción: das 
mafias, da prostitución, das drogas, … 
 
 
II Xornada 
 
“PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DENDE OS SERVICIOS SOCIAS” 
 
Mª José Castro 
 
Concienciación da sociedade do problema en todalas suas formas. 
Condena da sociedade de calque tipo de violencia. 
Sensibilizar á sociedade para que tome un papel activo no problema. 
Cuestionar, luchar y trasformar as desigualdades. 
 



 

-     Hai que ter en conta que a VX non é un problema da Muller se non que é para as 
mulleres, derivado dos condicionantes da cultura patriarcal. 
3 tipos de prevención: 
Primaria : Información 
Á sociedade sobre as causas e efectos de VX 
Ás mulleres maltratadas para que tomen conciencia da súa situación.       
Á sociedade. 
Ás mulleres extranxeiras sobre a Lei vixente. 
Ós homes sobre a Lei na actualidade. 
      -      Faise a través de campañas informativas, entrevistas, charlas, 
conferencias,….. 
-     É necesario sensibilizar a sociedade (sobre todo á rural), a xuventude e ós homes 
para romper coa cultura machista, isto levase a cabo mediante: 
Educación extraescolar  
Reeducación de adultos 
Coeducación familiar (igualdade de responsabilidades e conductas entre pais-nais e 
fillos-fillas) 
Secundaria: 
Principalmente básase na formación dos profesionais, para que a víctima se sinta 
acollida. 
Terciaria:  
Creación e adaptación dos servicios e recursos. 
Medidas de acción positivas de cara a mulleres e fillos. 
Apoio á autonomía persoal das mulleres. 
 
Hai que proporcionar alternativas reais de futuro para que as mulleres poidan logra-los 
seus propios proxectos. 
 
“PREVENCIÓN E ATENCIÓN SANITARIA ÁS MULLERES  EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO” 
 
Mª Isabel Graña 
 
-     En España un 15% de mulleres confesan haber sido maltratadas. 
-     Existen moitas dificultadeds para detecta-la VX. 
O primeiro paso é a formación  dos diferentes profesionais sanitarios sobre a VX. 
Nas consultas: 
Factores relacionados cás mulleres.- 
Medo, vergoña, humillación, culpabilidade; sempre espera que o agresor cambie, non 
se cree o que pasa, ten desconfianza do persoal sanitario e soe minimiza-la gravidade 
do asunto 
Factores relacionados co persoal.- 
Que houbese sufrido o mesmo, que teña unha relación co agresor (soe pasar moito no 
rural) 
Estase a traballar moito no tipo de encuesta, trátase de entrevista-la paciente para que 
non se sinta incómoda. 
*      O obxetivo principal é a  presencia dun familiar para dar apoio a muller e tamén de 
que o agresor non vaia entre con ela na consulta para que non se sinta coaccionada.   



 

 -      No rural encontrémonos con mayores dificultades debido a que os recursos son 
menores, non se soe contar con traballadores sociais e as circunstancias non 
favorecen a que as victimas recoñezan o problema debido o entorno. 
-      Estase a incrementa-lo número de traballadores sociais e tamén intentase nas 
consultas dos médicos que as víctimas entren soas, xa que en ocasiones sintense 
coaccionadas polos seus maltratadores 
-      Nas consultas estanse a utilizar os partes de danos, dan maior confianza as 
victimas debido a que os temas xudiciais as veces danlles medo e vótanse atrás a hora 
de face-las denuncias. 
-      Estanse a incrementa-los casos de mutilacións xenitais debido o incremento de 
mulleres extranxeiras, é algo ó que non se sabe moi ben como reaccionar. 
-      Estase a desarrollar unha Guía de Galicia en canto a VX para dar maior cobertura 
a nivel autonómico. 
-      O Plan da Muller do 2007 que nun principio contaba con 32 proxectos reduciuse a 
18 xa que moitos de eles solapáronse, sendo así moito máis accesible.  
 
“PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO” 
 
 Mª Elena Beiro Argüelles 
 
Parte principalmente de formar un grupo de traballo, darlle a formación adecuada en 
canto a VX e contar cos materias adecuados. 
A formación é moi importante en canto ó grupo formativo xa que se non e imposible 
concienciar a xente do problema existente. 
 
As actividades a levar a cabo son moi importantes e neste centro realizan anualmente 
concursos literarios que teñen como tema a VX, ademáis de realizar actividades 
conxuntas entre rapaces e rapazas nas que intercambian os roles, algo moi importante 
para cegar a unha igualdade entre mulleres e homes. 
 
“A nosa obriga como educadores e educadoras é dar a coñece-la Muller de onte, 
atrevéndonos a educar en igualdade”.  

 
 

III Xornada 
 
“VIOLENCIA DE XÉNERO E COMUNICACIÓN, UNHA RELACIÓN 
CONTROVERTIDA” Isabel Menéndez 

 
‐ Os medios de comunicación son considerados o 4º poder (poder blando), é o poder 

de persuasión. 
‐ Os medios son un axente de socialización. 
‐ O gran problema é que os medios que en realidade son un servicio público, hoxe en 

día rixense máis pola rentabilidade e eso fai que en moitas ocasións se olviden da 
ética periodística. 

‐ Ata fai pouco non se via a VX como un problema, as únicas que se consideraban 
eran a delincuencia e o terrorismo. 



 

‐ Fai 11 anos, no 97 houbo un momento de inflexión, e foi ca morte de ANA 
ORANTES, unha muller que uns días antes saíra nun programa de TV contando a 
súa historia e dicindo que o seu exmarido a ia matar. 

‐ Nese momento as mulleres e o seu ámbito deixaron de ser “realidades invisibles”. 
‐ O principal problema é que nos medios se segue a tratar a VX como un suceso, os 

periodistas non tratan ó agresor coma a un delincuente, sinten a necesidade de 
xustifica-la agresión. 

‐ Nnon é así se o agresor e unha muller, neste caso segue a haber moitos prexuizos. 
‐ SO SE FALA DE VX SE EXISTE ASESINATO, HAY MOITO QUE MELLORAR. 
‐ Os novos formatos de TV (REALLITY SHOWS E TALK SOWS) son programas que 

modifican a información. 
‐ O máis importante é o que dí a persoa. 
‐ A diferencia que existe entre os REALLITY e os TALK shows é que nos primeiros a 

palabra por si mesma considérase verdadee nos segundos a palabra dos 
protagonistas é cuestionable. 

‐ Co comezo deste tipo de programación entrou a VX; tratándose dunha forma 
SENSACIONALISTA. 

‐ Algún casos de VX que saíron neste tipo de programas: 
2008   SVETLANA JÓRNICA              DIARIO DE PATRICIA 
2004  TEODORA                               DIARIO DE PATRICIA 
1999  Mª DEL MAR HERRERO              DIARIO DE PATRICIA 
1998       ANA BELEN BARROSO              ANA ROSA QUINTANA 
1997  ANA ORANTES               PROGRAMA CANAL SUR 

       
A XUNTA está a dar cursos ós periodistas en materia de Violencia de Xénero, sendo pioneira 
en España.   
 
MESA REDONDA, PROPOSTAS DE PREVENCIÓN DENDE: 
AMBITO LOCAL: Enma Sánchez Lavandeira    
 

‐ É importante que o CIM esté no mesmo centro que Servicios Sociais. 
‐ Estase a producir un incremento importante no número de mulleres inmigrantes 

usuarias, demandando principalmente asistencia psicolóxica. 
‐ Dentro dos programas do CIM de Arteixo están: 
• Dinamización social: talleres, actividades, certame literario,…. 
• Prevención: talleres en centros educativos 
• Desenvolvemento do centro 
• Victimas de VX: programa de atención  as vistimas.  

 
‐ Protocolo de atención formado polo CIM, a Garda Civil e a policía Local.           

‐ As denuncias fanse na Garda Civil. 
‐ A 1ª atención levase a cabo pola Traballadora Social, facendo: 

• Unha valoración do risco 
• Dando orientación sobre recursos disponibles  (casa de acollida,…). 
• Dando orientación a outros profesionais. 
• Orientando sobre a denuncia. 



 

‐ Ademáis das axudas establecidas polas diferentes administracións , dase unha 
prestación de 600€/ano co concepto de emerxencia. 

‐ A 2ª atención é o Asesoramento Xurídico. 
‐ A 3ª atención é a psicoloxica, con diferentes tipos de terapias (individuais, de 

grupo,…), consideran que é importante dar esta atención de última para non agobiar 
a víctima. 

‐ DIFICULTADES  da Mesa de Coordinación e do Protocolo de Atención. 
 Non se consegue unha implicación por parte do centro de saúde. 
 Dificultade para acceder as ordes de protección actualizadas 
 Non se fai un seguemento do agresor. 

‐ PERSPECTIVAS: 
 Participación por parte da Subdelegación do Goberno de Galicia. 
 Implantación dunha ferramenta informática para facilita-la comunicación entre o CIM 

e a Garda Civil, subencionada pola XUNTA. 
 
AMBITO PROVINCIAL: Sagrario Liaño Pedreira 

‐ A Lei de Servicios Socias marcou o que tiñan que face-las Deputacións en materia 
de VX. 

‐ PREVENCIÓN PRIMARIA: 
Dirixida a comunidade en xeral. A Deputación da subencións ós Concellos que teñen 
persoal técnico,… 
‐ PREVENCIÓN SECUNDARIA: 
Dirixida os colectivos implicados. Danse subencións a: 

• Entidades que traballan es este tema 
• Concellos da provincia 
• E fanse Convenios Singulares 

‐ PREVENCIÓN TERCIARIA: 
Cando a agresión xa se produxo. 

• Servicio de reserva de prazas en casas de acollida para casos que xurdan en concellos 
nos que non contan con este servicio. 

• Estas prazas hoxe en día tamén están reservadas para as mulleres que necesitan 
estancias máis longas. 

• Tamén están a utilizarse pisos para a estancia desas mulleres nos que reciben un apoio 
integral. 
 
‐ Proxectos europeos: 

• Proxecto PROXIMITAS (no que un 20% dos beneficiados son mulleres 
maltratades) 

• Proxecto REDE XIANA 
 

AMBITO ESTATAL: Violeta Rodríguez Carballal 
Unidades contra a Violencia contra a Muller 
Medidas urxentes na loita contra a Violencia de Xénero, 15 de Decembro de 2006. 

‐ Función.- 
• PREVENCIÓN  
• CONCIENCIACIÓN 
• COOPERACIÓN 



 

• SEGURIDADE  (novidade: Dispositivos Electrónicos de Detección de Proximidade 
de Agresores) 

 
As denuncias das mullerees maltratadas se están a da despois de 10-15 anos de malos 
tratos, é moi importante tratar de reducir este prazo, hai que intentar detecta- los malos 
tratos a corto prazo. 
 
IMPORTANTE para  trata-la Violencia de Xénero 

 Formación de profesionais que interveñen en cada fase do Proxecto de Prevención e 
Asistencia. 

 Implicación activa de toda a sociedade. 
 Plans de sensibilización 
 Plans para a convivencia en igualdade nas comunidades educativas. “Rede de Centros 

pola Convivencia”. 
 
Reflexión final: o máis importante e comezar con esta educación no núcleo familiar, medinte 

a igualdade de roles,…. 

 
 

Manifesto do Concello de Lugo polo Día Internacional contra a 
violencia de xénero 

 
 
Como cada 25 de novembro queremos honrar ás mulleres vítimas da violencia de 
xénero, que este ano saldouse xa a vida de 57 mulleres, unha cifra que non pode 
quedar no olvido e que debemos tratar de disminuir dende todos os frentes. 
 
A violencia de xénero é a maxima manifestación de desigualdade entre mulleres e 
homes que perdura na sociedade actual vulnerando dereitos fundamentais como a 
vida, a integridade física e psíquica, a dignidade e a liberdade que forman parte do 
conxunto de dereitos polo feito de ser persoas e cidadás  teñen as mulleres. A violencia 
de xénero é un asunto de interese público que traspasa a esfera privada e que ten a 
súa base nas relacións desiguais entre homes e mulleres. A violencia nas relacións de 
parella, como manifestación de violencia de xénero, ten como causa fundamental o 
reparto non equitativo de roles entre homes e mulleres baseados nunha discriminación 
estructural arraigada na sociedade . 
 
Desde os poderes públicos se afronta este fenómeno dunha maneira integral dando 
prioridade á protección das vítimas, pero tamén tendo en conta que as medidas non só 
poden ser paliativas, senón preventivas desde a búsqueda das causas dos desxustes 
que producen a violencia de xénero, coa finalidade de adoptar as medidas axeitadas. 
 
O Concello de Lugo constitúese como un claro actor sensibilizado e que leva a cabo 
diversos tipos de accións, asi dende a Casa da Muller se conta con un equipo 
multidisciplinar que, ademais da atención as vitimas de violencia de xénero e a posta 
en marcha de todo os recursos existentes no territorio, tamen establece a prevención 
como unha ferramenta importante para cambiar eses roles que ainda persistencomo 



 

ostalleres no eido educativo sobre a igualdade, a non vilencia e a resolución pacífica de 
conflictos que se realizan tamén nas ociotecas.. 
 
Coas campañas de sensibilización queremos que a sociedade sexa capáz de 
visualización da violencia machista 
 
As mulleres vitimas de violencia de xénero teñen prioridade no acceso as axudas de 
aluguer do Concello , asi como no acceso a formación, escuelas taller ou obradoiros de 
emprego e nos acollemos a contratación que a Consellería de Traballo leva a cabo 
para as mulleres vitimas de violencia de xénero. 
 
Cada vez a nosa sociedade é mais multicultural polo que publicamos unha pequena  
guía de recursos en varios idiomas coa fin de facilitar as mulleres inmigrantes 
achegarse a Casa da Muller do Concello 
 
Ademais das mulleres inmigrantes nos preocupan tamen as drogodependentes, as 
mulleres con discapacidade as mulleres rurais  as xitanas e por elo o noso reto e levar 
a cabo programas específicos, e unha das ferramentas coa que contamos todas e 
todos e o II Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Lugo , xa 
que vai permitir desenvolver transversalmente en todas as áreas do Concello que se 
teña en conta a perspectiva de xénero a hora de facer políticas públicas para mulleres 
e homes . 
 
A formación en xénero para todas as persoas que estan implicadas en temas de 
igualdade e de violencia de xénero. 
Colaborar cos medios de comunicación para que as noticias sobre violencia de xénero 
sexan , rigurosas e tratadas co respeto que merecen  
E necesaria tamen unha maior implicación da pòlicia local xunto co resto de forzas e 
corpos de seguridade para prestar unha maior protección as mulleres 
 
Outro dos retos é facer visible desde o Concello o rechazo a violencia machista , facer 
que a cidadanía se implique , que a morte dunha muller polo feito de sela nos importa e 
nos incumbe como cidadáns. 
Para elo levaremos o Pleno que  antes de cada sesión plenaria manifestaremonos en 
silencio diante da casa do concello e uniremos a nosa proposta coa da asociacion 
Enriqueta Otero. Xa que un dos retos mais importantes é facer que a cidadanía rexeite 
este tipo de violencia e que ninguen cale ou slilencie o maltrato que esta a vivir a sua 
amiga, nai, veciña, filla ou aboa. 
    
Nas nosas mans esta pero temos que mudar a mentalidade a través de remover os 
obstaculos que nos impiden ver que mulleres e homes somos igualis en dereitos e 
deberes, que somos necesarios e necesarias e que abos mulleres e homes somos o 
conxunto da cidadanía. 
Cando se producen manifestacións colectivas de repulsa cada vez que unha muller 
perde a vida a causa da vilencia de xénero, resulta todavía raro ver en este actos un 
número significativo de homes. 
Temos que conseguir e queremos , desexamos y é unha obriga facer que cada vez un 
maior número de homes rechacen abertamente este tipo de violencia , superando o 
temor a que outros homes os rechacen por elo, e asi disminuir o número de cómplicaes 
masculino. 



 

Para que as denuncias interpostas polas mulleres vitimas de violencia de xénero 
prosperen , e preciso o apoio social, o apoio de seo entorno , da administración , o 
apoio cidadán que fai que se rompa esa dependencia que a veces lles impide as 
mulleres levalas a cabo, 
 
Non permitamos o machismo ,  
 non   te cales ante a violencia de xénero, non te agoches EL É O CU LPABLE 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
Cun acto como este, queremos insistir unha vez máis na condena contundente da 
violencia hacia as mulleres e no noso firme compromiso de seguir traballando para a 
súa erradicación. 
 
 
 
 
 
Un saúdo. 
GABINETE DE COMUNICACIÓN 
 

 


