
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA CONTRA AS VIOLENCIAS

MACHISTAS E CON MOTIVO DA CONMEMORACIÓN DO 25-N, DÍA INTERNACIONAL DA

ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

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

de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A violencia contra as mulleres supón a manifestación máis extrema da desigualdade que existe entre

homes e mulleres, como o maior obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade xusta e

igualitaria. Como é ben sabido, a causa de todas estas violencias machistas está directamente

relacionada coa hexemonía patriarcal aínda vixente na nosa sociedade. É un problema estrutural, de

aí que a súa erradicación esixa a posta en marcha de actuacións de carácter integral e transversal en

todos os niveis da política institucional- local, galego, estatal- que busquen transformar esta cultura e

que promovan unha sociedade plenamente igualitaria.

No que vai de ano, as cifras oficiais rexistran 34 mulleres asasinadas por violencia machista no

conxunto do Estado español, e 1164 desde 2003, cando comezaron a recompilarse datos. Á maiores,

e por primeira vez, da man da nova Lei Orgánica 10/2022, de 6 de setembro, de garantía integral da

liberdade sexual, e en cumprimento do Convenio de Estambul sobre prevención e loita contra a

violencia contra as mulleres, recóllense os datos oficiais de 19 feminicidios fóra do ámbito da parella

e/ou exparella, correspondentes ao primeiro semestre de 2022. Ata o de agora, ese vínculo era

necesario para que o asasinato fora contabilizado como feminicidio, e polo tanto eran moitos os casos

que permanecían agochados, fóra do radar de control dos datos oficiais. A nova lei atende unha

demanda histórica do movemento feminista, e da súa man nos rexistros oficiais do Estado empezan a

contar casos como o de Jéssica Méndez, a moza de 29 anos do municipio pontevedrés de Barro,

asasinada polo veciño José Eirín, que cargou o seu coche contra ela no pasado mes de marzo, e que

agora é oficialmente recoñecida como vítima da violencia machista.

Destes 19 feminicidios recollidos no primeiro semestre de 2022, o 58% cometéronse no ámbito familiar

e un 32% son feminicidios sociais. O resto dos asasinatos –o 10% do total– corresponden a

feminicidios sexuais: dúas mulleres menores de 16 anos. En resumo, no que levamos de 2022 as

cifras son moi alarmantes: 53 mulleres foron asasinadas polas violencias machistas, 23 fillos e fillas

quedaron orfos e un menor foi asasinado por violencia vicaria, segundo o conxunto dos datos oficiais

coñecidos ata o momento.
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Ante esta situación as administracións públicas e, en particular, a administración local por ser a máis

próxima á cidadanía, deben achegar todos os medios humanos e recursos para combater e erradicar

esta situación. Porque o asasinato é a manifestación máis extrema das violencias machistas, a punta

do iceberg, pero son moitas máis e de moi diferentes formas as violencias que sofren as mulleres. É

imprescindible erradicar as causas estruturais e sociais que sustentan estas desigualdades mediante a

adopción de políticas públicas locais transformadoras, políticas de sensibilización, proporcionando

dispositivos amables e eficaces e mobilizando medios de saída para as mulleres vítimas. Tamén é

preciso que a administración autonómica achegue e comprometa mais recursos e que se poña a

disposición dos concellos e as súas necesidades nesta materia.

Ante a proximidade do 25 de Novembro, o Día Internacional contra as violencias machistas, é preciso

que o Concello de Santiago cumpra cos compromisos e actuacións pendentes desde o inicio deste

mandato como a actualización dos datos do Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero. Ademais,

cómpre dispor dun informe pormenorizado da situación e atención das mulleres que sufriron ou sofren

situacións de violencia de xénero no concello de Santiago durante os últimos tres anos.

Cantas mulleres recibiron atención na concellería de Igualdade? Cantas mulleres atendidas son do

ámbito rural e cantas da zona urbana de Compostela? Cantas mulleres novas e/ou estudantes

universitarias foron atendidas por mor dunha situación relacionada coas violencias machistas? Cantas

atencións e intervencións se levaron a cabo nos Puntos Lilas durante as Festas do Apóstolo? Cantas

mulleres vítimas teñen fillos/as ao seu cargo? Cantas mulleres de orixe migrante sofren violencias

machistas no noso municipio? Cantas denuncias e ordes de afastamento de mulleres residentes en

Santiago foron tramitadas nos xulgados nos últimos tres anos? Con que recursos de saída e/ou

habitacionais conta o concello ante unha situación de emerxencia por violencia de xénero? Cantas

veces se reuniu a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero? Sen

dúbida, importantes cuestións que deberían poder ser contestadas no marco dun Informe completo

para poder coñecer polo miúdo a situación de cara ao deseño das políticas locais de xénero contra as

violencias machistas necesarias en Santiago de Compostela.

Por outra parte, o Concello de Santiago, mais alá da conmemoración anual do 25-N, Día Internacional

da eliminación da violencia contra as mulleres, debe traballar activamente para facer de Compostela

unha cidade libre de violencias machistas e poñer a disposición da cidadanía os recursos e servizos de

atención para erradicalas, en todas as súas formas: violencia física, violencia psicolóxica, violencia

sexual, violencia obstétrica e vulneración de dereitos sexuais e reprodutivos, violencia económica,

violencia dixital, violencia vicaria, etc. Porque a pesares do avance na identificación e visibilización de

todas estas formas de violencias machistas é imprescindible concienciar a cidadanía e que a

institución local compostelá demostre compromiso firme e autodeterminación para facerlles sentir ás

mulleres que sofren violencias que “non están soas”, antes, durante e despois de calquera agresión

machista. E para iso hai que actuar de maneira estrutural e preventiva dende a administración local

impulsando iniciativas de sensibilización e recoñecemento desta dimensión múltiple das violencias

machistas, cunha campaña transversal que conte cos recursos adecuados, procurando deste xeito

avanzar para que as mulleres desfruten de vidas libres e dignas, en calquera espazo e ámbito do noso

municipio.
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Así pois, tendo en conta todo o anterior, e dando cumprimento aos sucesivos acordos plenarios sobre

a violencia machista, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDO:

O Pleno da Corporación insta ao correspondente órgano de Goberno a:

1. Actualizar os datos contidos no Observatorio Municipal de Igualdade de

Xénero para poder coñecer mellor a situación das mulleres compostelás

tanto do punto de vista socioeconómico como da situación de violencia de

xénero.

2. Realizar e publicar un Informe de Situación das mulleres vítimas de

violencias machistas no municipio de Santiago de Compostela que recolla

os datos dos últimos tres anos.

3. Deseñar e implementar unha Campaña transversal de sensibilización contra

as violencias machistas na súa múltiple dimensión (violencia física,

violencia psicolóxica, violencia sexual, violencia obstétrica, vulneración de

dereitos sexuais e reprodutivos, violencia económica, violencia dixital,

violencia vicaria) así como a inclusión de información-sensibilización na

propia web do CIM sobre estas dimensións.

4. Programar actos e actividades municipais de apoio institucional ao 25 de

novembro, Día internacional da eliminación da violencia contra as mulleres.

5. Apoiar e colaborar co movemento feminista de Compostela na organización

e loxística dos actos do 25-N.

Santiago de Compostela, 18 de Outubro de 2022

Marta Lois González

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta

Á ATENCIÓN DO ALCALDE DE SANTIAGO
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