
CONCELLO DE
SANTIAGO

CONCELLO DE SANTIAGO I
SECRETARÍA Dü PLENO I

~~~n
Data O BEC. 2019

E ^ -•- ^ A D A

Hora............ ... .. Nún-'..3.i't.......

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELAABERTA PARA A CONTINUIDADE DA
CONSTRUCIÓN DA "COMPOSTELA TERRITORIO DAS MULLERES"

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. O proxecto do acordó procura

continuar co impulso de políticas transversais de igualdade de xénero mantendo o programa municipal

'Compostela Territorio das Mulleres'.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para ser plenamente democrática, unha sociedade debe garantir a igualdade de toda a cidadanía. As

mulleres, polo feito de selo, sofren una serie de desigualdades estruturais, directamente ligadas á

construción social duns roles de xénero, con diferente valor social asignado e xerarquizados. Unhas

desigualdades que se perpetúan a través da violencia contra as mulleres e que constitúen un dos

problemas públicos máis graves que debe afrontar a nosa sociedade actual. O feminismo é a teoría

política e o movemento social desde cal debemos pensar e artellar colectivamente as políticas públicas

necesarias para avanzar cara outro tipo de sociedade, na cal a igualdade efectiva sexa posible.

Santiago de Compostela é un espazo de convivencia, de fránsito e visita de persoas, un espazo de

experiencias vitáis, de traballo, de lecer, de aprendizaxes... É un lugar onde converxen realidades e

necesidades diversas, o urbano e o rural, pero tamén territorios onde se xeran desigualdades no

acceso aos recursos, no acceso aos servizos, no goce dos dereitos sociais, económicos e culturáis e

onde a fenda de xénero atravesa todas estas dimensións. Compostela é o que é grazas as persoas

que a habitan, que a visitan, que van e venen facendo o Camino, as persoas que ocupan os espazos

privados e, sobre todo, a cidade son os homes e mulleres que fan os espazos públicos.

E por iso que no anterior mandato municipal impulsouse unha unha política transversal de horizonte

amplo que interpelou e coordinou a todos os departamentos municipais e na que se implicou, tamén,

aos sectores saciáis e económicos de Santiago na construción da Compostela que queremos: máis

inclusiva e igualitaria, porque un lugar para as mulleres é un lugar mellor para toda a súa veciñanza.

Con ese obxectivo habilitouse un espazo de confluencia para os recursos que están traballando a prol

da igualdade de xénero en Santiago, en diferentes ámbitos, co fin de darlle maior visibilidade e

accesibilidade e, por outra, implicouse aos axentes sociais e ao sector económico e dése xeito creouse

un "mapa" de recursos, lugares e equipamentos que axudasen a construir un municipio igualitario e

amigable coas mulleres. Un mapa que ao mesmo tempo servirá para explorar unha dimensión turística
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orientada a facer de Compostela unha cidade women friendly, cuxa identificación axudara na

consolidación da capital galega como destino turístico,

Ademáis, unha das achegas fundamentáis en materia de igualdade foi a elaboración do 'Observatorio

local de igualdade de xénero', disponible na páxina web de 'Territorio das Mulleres' onde se pode

consultar a situación de homes e mulleres no municipio de Santiago, información imprescindible para

elaborar políticas públicas con perspectiva de xénero,

Por outra banda, foron moitas as políticas desenvolvidas nos últimos catro anos, entre as que destacan

a apertura da 'Casa das Mulleres Xohana Torres' xunto coa programación cultural na mesma, a

recuperación dos Premios Xohana Torres, a denominación do estadio de fútbol de San Lázaro como o

Estadio municipal Verónica Boquete, o impulso da denominación do Aeroporto de Santiago - Rosalía
de Castro, o nomeamento da Ludoteca 'Maria Miramontes' ñas Fontiñas, o apoio as mulleres do rural e

os colectivos feministas de Compostela e a loita contra as violencias machistas

Finalizando o presente ano 2019, compre reforzar este compromiso e fortalecer o proxecto de facer de

Compostela un Territorio das Mulleres. É necesario non caer na parálise e retomar a iniciativa e a

programación cultural na Casa das Mulleres; tamén necesitamos que continúen os avances coa

ampliación do tecido empresarial comprometido coa igualdade, como xa estaba avanzado no sector da

hostaleria, por exemplo. Así mesmo, é importantísimo que as ferramentas, en materia de prevención e

sensibilización contra as violencias machistas, que están listas para implementarse, sexan postas en

funcionamento canto antes.

Por todo isto, e para chegar nunha mellor situación á celebración do 8 de marzo -Día Internacional da

Muller- e porque consideramos necesario renovar o compromiso para impulsar políticas transversais de

igualdade de xénero, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte:

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1, Consolidar o modelo de co-xestión da Casa das Mulleres Xohana Torres entre a

Concellaría de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela e os colectivos e

grupos feministas e de mulleres do municipio. Activando o funcionamento cultural e

social da Casa Xohana Torres para poder desfrutar, regularmente, dunha oferta de

actividades e programación interesante.

2. Aplicar o mainstreaming de xénero en todas as áreas de gobernó. Tendo en conta

todos os componentes de discriminación e desigualdade que viven as mulleres,

buscando que todas as políticas municipais incorporen a perspectiva de xénero.

Dando os pasos necesarios para iniciar o deseño duns orzamentos con perspectiva

de xénero cunha redistribución de partidas e gastos que promovan a igualdade

efectiva.
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3. Elaborar un Plan de sensibilización e formación interno de carácter obrigatorio

dirixido ao persoal técnico e a todos os/s concelleiros/as que formen parte da

corporación municipal.

4. Continuar cos programas e obradoiros de empoderamento das mulleres do rural,

como espazos onde reflexionar sobre o seu papel na sociedade, as súas achegas,

logros, a superación dos roles e estereotipos de xénero... consolidando a

celebración do Encontró anual de Mulleres do Rural.

5. Continuar co traballo en rede, e de gobernanza local, cos sectores económicos

saciáis e económicos da cidade para xerar novas sensibilizacións en materia de

igualdade, mantendo as campañas de prevención e sensibilización social de gran

impacto. Partindo dunha perspectiva participativa e comunitaria, e tamén dun

enfoque transversal, buscar e implicar a toda a cidadanía e a todos os axentes

saciáis do municipio na repulsa colectiva das violencias contra as mulleres.

6. Activar definitivamente o sistema de seguimento integral nos casos de violencias

machistas "VioGén", activar a app municipal contra as violencias machistas "alerta

lila" e impulsar unha mellara da iluminación no campus e ñas rúas e parques

deficientemente iluminados dando cumprimento as demandas do colectivo de

estudantes universitarias 'O Campus do medo'.

7. Traballar no deseño de políticas públicas de gobernanza do turismo, tamén desde a

perspectiva de xénero, e, tendo en conta a próxima celebración do Xacobeo 2021,

levar adiante actuacións de prevención e sensibilización social creando redes

institucionais e sociais.

Santiago de Compostela, 10 de decembro do 2019
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