DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
No século pasado o día 25 de novembro, foi declarado pola Organización das Nacións
Unidas como Día Internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres, xa
que esta violencia era considerada o crime máis encuberto do mundo e un dos
obstáculos para o desenvolvemento e a paz das diferentes comunidades.
O día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero é a data
escollida para facer visible a nosa denuncia sobre a existencia deste grave problema
socio-político que está aloxado nas estruturas da nosa sociedade e que lonxe de
minorarse, medra e diversifícase co paso do tempo.
VENRES 18 - LUNS 28 DE NOVEMBRO: CANGAS EN NEGRO
Co obxectivo de promover e facer visible o rexeitamento da cidadanía ante calquera
tipo de violencia contra as mulleres, o ano pasado, o Concello de Santiago puxo en
marcha a campaña de sensibilización “Compostela, en Negro”, na que se implicaron
arredor de 300 establecementos comerciais e axentes sociais do municipio e que se
converteron en embaixadores da mesma. A acción consistiu en tinguir de negro a
cidade a través dos escaparates, os manequíns, a roupa de traballo; vestir loito en sinal
de dor por todas as mulleres que sofren violencia machista e como resposta á máis
dura das súas consecuencias: a morte.
Partindo desta boa práctica, e coa finalidade de multiplicar e estender a incidencia
social desta campaña, este ano, dezaseis concellos galegos decidimos unir os nosos
esforzos para desenvolver conxuntamente a campaña de sensibilización “En negro,
contra a violencia”.
En vésperas do Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra as Mulleres, a
través desta iniciativa, os concellos de A Coruña, Ames, Cangas, Carballo, Compostela,
Ferrol, Lugo, Poio, Pontevedra, Ribadeo, Sada, Sarria, Teo, Tui, Vilalba e Zas queremos
situar na axenda política, con contundencia e para sempre, a loita contra as violencias
machistas.
Ao marxe da repercusión e impacto que poida ter esta campaña, consideramos xa de
antemán como un gran éxito compartido o feito de que, por primeira vez, concellos
tan diversos, e de diferentes cores políticas, esteamos traballando en rede contra as
violencias machistas e a prol da igualdade das mulleres. Do 18 ao 28 de novembro
todas e todos en negro, contra a violencia.
http://www.ennegrocontraaviolencia.gal/
En Cangas participan un total de 81 establecementos. Este ano contamos coa
colaboración e implicación de ACICA (Fecimo) e Cangas Vella que foron axentes de
difusión da Campaña.

MÉRCORES 25 DE NOVEMBRO
CAMPAÑA CONTRA AS VIOLENCIAS SEXISTAS
O día 25 de novembro os diferentes edificios municipais e os Centros Escolares van ter
un distintivo denominado “Punto libre de Violencias Sexistas” Cangas en pé pola
igualdade,diversidade e bo trato. Así mesmo, coa colaboración na praza de abastos van
estar estes distintivos e as/os traballadoras/res da mesma repartiran coas súas vendas
folletos con lemas para promover a sensibilización da cidadanía nesta área. Os lemas
escollidos van ser:
Non necesito que ninguén me protexa, o que necesito é que ninguén me agreda.
Gústanme as persoas diversas e a diversidade sexual nas persoas.
A violencia é un comportamento instrumental, non natural.
O antídoto é o respecto.
Aposto polas relacións baseadas na igualdade, na corresponsabilidade e na liberdade.
25 de novembro pola mañá en diferentes prazas do casco de Cangas.
Accións artísticas e reivindicativas co lema “Apúntate ao bo trato” por parte dos
Centros Educativos
Cada ano dende o Concello de Cangas pedimos a colaboración de diferentes colectivos
da nosa comunidade para expresar e sensibilizar ao resto da cidadanía. Cremos que é
importante que os mozos e mozas teñan unha actitude activa á hora de expresar o seu
sentir con respecto a este problema e, sobre todo, do que supón o bo trato nas súas
relacións e no seu benestar como persoas. Este ano imos contar coa participación
dalgúns Centros de primaria e secundaria con diferentes propostas de intervención na
rúa.
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Un Xardín de Bicos Ceip Espiñeira Eirado do sinal
Baile con percusión contra a Violencia de Xénero Ceip San Roque Eirado
do sinal
A Rúa das emocións. Ceip A Rúa. Praza das Pontes
O mapa das emocións. Asociación Juan XXIII. Praza das Pontes
Eu querer quéroche ben. Colexio Casa da Virxe. Praza das Pontes.
Chegada cadea humana e lectura manifesto. Ies Rodeira Praza das
Pontes
Tendemos a man contra o maltrato. Compañía de María. Praza do
Concello.
Lectura Manifesto Institucional contra as Violencias Machistas Praza do
Concello.
PROXECCIÓN “CHICAS NUEVAS 24 HORAS” Auditorio Municipal

Este documental dirixido por Mabel Lozano, premiada este 2016 co premio Mulleres
en Acción pola Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo, con guión de Mabel
Lozano, Alicia Luna e Susana Fernández, vaise proxectar o día 25 para denunciar unha
das múltiples formas de Violencia de Xénero, a trata e a prostitución.

Chicas nuevas 24 horas amósanos paso a paso como montar un negocio que move 32
mil millóns de dólares ao ano. Un negocio no que todo son ganancias, pois o corpo
dunha muller, si é nova, pode chegar a venderse en múltiples ocasións durante o
mesmo día, incluso contra a súa vontade. Chicas novas 24 horas non é un documental
único por mixturar o falso documental coa investigación a través de cinco países,
senón por colocar o punto de vista na mirada perversa do gran negocio que significa a
escravitude sexual.
2015: Premios Goya: Nominada a mellor documental
2016: Premios Platino: Nominado a mellor documental
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