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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE BUEU PARA O 25 N, 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

O 25 de novembro reivindicamos a necesidade dunha sociedade igualitaria, máis xusta, 

unha sociedade sen violencias machistas. O Día Internacional Contra as Violencias 

Machistas quere poñer de manifesto que a sociedade continúa sendo patriarcal e que 

debemos loitar todas e todos para que deixe de selo, para que nin unha muller máis sexa 

asasinada polo mero feito de selo. Neste 2022, segundo o portal feminicidio.net un total 

de 71 mulleres foron asasinadas polas súas parellas e ex parellas no considerado ámbito 

íntimo oficial, ao que habería que sumar os feminicidios íntimos non oficiais, os 

feminicidios non íntimos, os feminicidios infantís, os feminicidios familiares ou os 

feminicidios por prostitución, entre outros. E dende o ano 2010, cando se comezan a 

documentar os crimes machistas en España, rexistráronse máis dun millar de mulleres 

asasinadas por homes. Unhas cifras que agochan vidas de mulleres e familias rotas que 

non poden ficar no esquecemento, vidas que o patriarcado leva interrompendo dende hai 

miles de anos, e asasinatos que hai que denunciar.  

A violencia machista segue forte na nosa sociedade, como mostra da vixencia do 

sistema patriarcal. Proba disto son, por exemplo, os datos recentes dados a coñecer a 

mediados de outubro por parte do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial 

que indicaba que os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre de 2022 ata 1.813 

denuncias por violencia machista, un 9,9% máis que no mesmo período de 2021. 

 

A Constitución Española de 1978 inclúe a igualdade real e efectiva, así como a plena 

participación de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e social, a 

igualdade de sexos, o dereito á vida, á integridade física e moral, sen que poida ser 

sometida a tortura nin a penas ou tratos inhumanos ou degradantes, o dereito da persoa á 

liberdade e á seguridade, e o dereito á intimidade persoal e familiar. No 2004, a 

aprobación da Lei Orgánica, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral 

Contra a Violencia de Xénero, supuxo un paso máis na loita contra a violencia de 

xénero. 

A pesar dos esforzos, a histórica desigualdade entre mulleres e homes continúa a afectar 

non só á súa integridade física senón ao recoñecemento da súa dignidade e é por iso 

que, grazas á conciencia social e ao rexeitamento da cidadanía, España foi o primeiro 

país en acordar un Pacto de Estado contra a violencia de xénero no 2017, un documento 

que supón un avance máis pero que non é suficiente, pois as mulleres continúan sendo 

violadas e asasinadas.   

Os feminismos loitaron e loitan por reverter esta tendencia, e por eliminar de raíz a 

violencia que se exerce contra as mulleres e contra os seus corpos, logrando o apoio 
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dunha gran parte da sociedade. Tendo como base as súas premisas, dende o Concello de 

Bueu, e máis concretamente dende a concellaría de igualdade, vimos poñendo en 

marcha dende hai moitos anos diversas accións que camiñan na consecución da 

igualdade efectiva e real, traballo que se manifesta dunha forma protagonista nos 

centros educativos, mais a través de accións vertebradoras de toda a acción municipal, e 

que se observan tamén nos distintos plans de igualdade municipais.  

A pesar de todos os esforzos sociais e legais, dun tempo a esta parte estamos asistindo a 

un retroceso evidente, pois dende certos sectores mesmo se nega o termo de “violencias 

machistas” e se cuestiona a necesidade de actuar en sociedade baixo os preceptos 

feministas. Ante iso, cómpre que actuemos con rotundidade e lembremos que a 

principal misión do feminismo é loitar por conseguir unha sociedade igualitaria, na que 

as mulleres e os homes teñamos os mesmos dereitos e deberes, e na que non se exclúa a 

ningunha persoa por razóns de sexo nin xénero.  Ademais, a sociedade debe perder o 

medo a reivindicar a igualdade entre mulleres e homes dende o feminismo, e non 

debemos ter reparos en declararnos abertamente feministas, porque está claro que as 

palabras reconfiguran o mundo que habitamos. 

A violencia machista exercida contra as mulleres é un problema de primeira orde, que se 

manifesta de moi diversas maneiras, que é contrario aos dereitos humanos e que a escala 

mundial representa un auténtico xenocidio. As mortes e as violencias machistas son a 

punta do iceberg, debaixo do cal agroma unha sociedade patriarcal e misóxina que 

cómpre erradicar a través da educación, da concienciación cidadá e, sobre todo, da 

unión e implicación de todos os partidos políticos e da cidadanía en xeral.  

 

Nun contexto onde, ademais, medran os discursos misóxinos que cuestionan a 

desigualdade e as violencias machistas, é necesario que as administracións revaliden o 

seu compromiso co impulso e o apoio económico das medidas en materia de fomento da 

igualdade e loita contra estas violencias. 

 

Ademais da preocupación pola vixencia da violencia machista, o contexto de 2022 

engade a incerteza dunha situación económica na que a escalada de prezos que se vive 

desde hai máis dun ano impacta con virulencia nas mulleres, afondando na 

desigualdade. 

 

Entre os recursos máis importantes cos que conta o noso país están os Centros de 

Información ás Mulleres (CIM), cunha rede importante mais que aínda arrastra 

carencias como a falta de cobertura ao longo do territorio ou a insuficiencia dos cadros 

de persoal. 
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É necesario recordar que se ben os CIM son de titularidade municipal, a Xunta de 

Galiza delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios 

de actuación e as súas funcións, entre outros e tamén contribúe ao seu financiamento a 

través de convocatorias anuais en réxime de subvención. 

 

A respecto do financiamento, a Xunta de Galiza estabelece unha contía total máxima de 

axuda que se pode conceder ao abeiro do Programa de apoio aos CIM e que é de 45.000 

euros, no caso de que se trate dunha solicitude individual, e de 120.000 euros, no caso 

de que se trate dunha solicitude para a xestión compartida ou dunha entidade resultante 

dunha fusión de concellos. 

 

Este tope máximo limita de facto o cadro de persoal e os perfís profesionais dos que 

dispoñen a maior parte dos CIM así como o seu orzamento, tal e como sinalou a 

FEGAMP no seu primeiro Informe sobre a acción dos concellos galegos. Estas 

limitacións orzamentarias, en canto á achega da Xunta de Galiza e as dificultades dos 

concellos de incrementar as súas achegas, deriva en que o groso dos recursos 

económicos vaian dirixidos ao pagamento do persoal e dos custes de mantemento dos 

centros mentres que apenas o 5% se destina a accións de prevención e promoción da 

igualdade.  

 

Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o recoñecemento da 

violencia vicaria como violencia machista, e de importantes mobilizacións, como amosa 

a cada vez maior resposta aos feminicidios en convocatorias e asistencia, ou as 

históricas manifestacións dos 8 de marzo. Neste contexto, aínda que temos avanzado, 

queda moito por facer e estamos nun momento histórico de ameazas de retroceso en 

materia de igualdade. Polo tanto, é necesario dar un paso máis fortalecendo un 

instrumento coma os CIM. Este é un chanzo necesario para garantir a igualdade de 

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

na mellora da atención e para prever e intervir ante as necesidades actuais. 

 

Por todos estes motivos, neste 25 de novembro, Día Contra as Violencias Machistas, 

dende o Concello de Bueu reivindicamos os seguintes 

ACORDOS 

1. Recoñecemos a gravidade das violencias machistas como un problema político e 

social de primeira orde, de saúde pública e como un grave atentado aos Dereitos 

Humanos. 
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2. Debemos seguir traballando na ruptura do silencio, a sensibilización, e a 

concienciación da cidadanía do problema estrutural da sociedade que supón a 

violencia machista. 

3. Debemos impulsar o debate social para que o público deixe de ser privado. Os 

concellos somos na maioría das veces o primeiro recurso e, en ocasións, o único 

do que dispoñen as mulleres na busca de axuda e denuncia da violencia que 

sofren. 

4. Demandamos a necesidade de promover accións globais consensuadas que 

garantan a continuidade das políticas dirixidas á eliminación das normas sociais 

discriminatorias e o reforzo dos programas de prevención e loita contra as 

violencias machistas. 

5. Demandamos da Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos 

destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de 

orzamentos de 2023 de forma que se sitúen, como mínimo, no 1% do total e así 

dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da 

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero. 

6. Demandamos da Xunta de Galiza a aprobación dun programa de ampliación e 

extensión dos CIM a través das seguintes medidas: 

 

- O incremento da achega económica do programa de axudas e subvencións de 

apoio aos CIM co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM 

facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e 

comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. 

- Reforzar o financiamento anual dos CIM garantindo, asemade, que o 

Programa de apoio aos CIM cubra os custes de persoal e de mantemento, 

favorecendo o desenvolvemento de actividades e programas de prevención 

da violencia machista e de promoción da igualdade así como a incorporación 

de novos perfís profesionais aos centros. 


