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1. Presentación.
O punto de partida
Presentamos unha guía-resumo do que foi a
acción municipal de goberno para promover
políticas feministas en Santiago de Compostela ao longo do mandato 2015-2019. Neste
documento damos resposta a como foi posible
incorporar a perspectiva de xénero na administración municipal e tamén na vida cotiá da
veciñanza compostelá.
Amosaremos algúns dos fitos, proxectos e
actividades máis importantes desenvolvidas
no marco das competencias municipais en
materia de igualdade, pero antes sinalaremos
cal era a situación de partida das políticas de
igualdade na capital galega.
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1.1. O punto de partida
En 2015 existía unha Concellaría de servizos sociais e igualdade creada
en 1991 e un Centro de Información ás Mulleres formalizado no ano 2004
que compartía a maior parte do seu persoal coa área de Servizos Sociais.
O principal ámbito de intervención destas estruturas centrábase no
desenvolvemento de actuacións de carácter principalmente asistencial,
relacionadas coa atención individualizada a mulleres en situación de
violencia. O último plan municipal de igualdade rematara a súa vixencia
en 2012 e fora prorrogado ata 2014.

1.2. As políticas feministas en Santiago de Compostela
a partir de 2015
O novo goberno creou a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento
económico e Turismo co propósito de desvincular as políticas de xénero
dos servizos sociais e incorporar unha perspectiva máis transformadora.
As novas políticas feministas nacían co obxectivo de transformar os
roles de xénero e as estruturas patriarcais que reproducen as desigualdades de xénero desenvolvendo actuacións dirixidas a toda a poboación
e promovendo a transversalidade na organización
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municipal.
Sete foron os ámbitos de
acción principais arredor
dos cales se artellou a estratexia municipal de deseño,
planificación e desenvolvemento das políticas de
igualdade:

Indo máis aló
das estruturas
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1
Coñecendo
a realidade

2
Combatendo
desigualdades e
estereotipos

3
Tinguindo as rúas
de negro contra
as violencias
machistas

2. Coñecendo a realidade:
estudos
O deseño e a planificación de calquera política
pública require dun coñecemento previo da
situación real de partida. Coñecer a realidade
é fundamental para identificar onde hai que
intervir e como hai que facelo. É por iso que o
Concello de Santiago realizou varios estudos
en materia de igualdade ao longo do mandato
2015-2019 que lle permitiron formular proxectos en resposta aos resultados obtidos nos
mesmos.
Perfil das mulleres
en Compostela
(Estudo realizado no 2015)
• 54% Poboación
• 53% Poboación estranxeira
• Idade media: 45,8 anos
• Tendencia a retrasar a idade media
da maternidade (32,5 anos)
• Máis do 20% das mulleres no
Concello teñen 65 anos ou máis
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2.1. Diagnose participativa sobre as desigualdades de xénero
Unha vez creada, a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo promoveu a realización dunha diagnose sobre as
desigualdades entre mulleres e homes co obxectivo de coñecer a situación municipal, desde a perspectiva de xénero, nos diferentes ámbitos:
emprego, participación, apoderamento, benestar, etc. Este proceso de
análise formulouse para servir de marco sobre o que asentar a actuación
municipal no desenvolvemento das políticas feministas e constituíu a
base de traballo e a ferramenta para poder intervir na acción municipal
en materia de xénero de forma sistemática e programada.
Os resultados deste proxecto presentáronse en xaneiro de 2016 e para
o seu desenvolvemento empregouse unha metodoloxía participativa
que combinou entrevistas ao persoal técnico e político municipal e aos
axentes sociais con mesas de traballo sectoriais e un encontro final onde
se presentaron as principais conclusións.
Áreas estratéxicas: Ámbitos temáticos de referencia que contemplan a
formulación de actuacións:
• Área A. Mulleres, empregabilidade e condicións laborais.
• Área B. Benestar, saúde e calidade de vida.
• Área C. Cultura, tempo de lecer e deporte.
• Área D. Apoderamento, participación e asociacionismo.
• Área E. Liderado institucional e aplicación do mainstreaning
de xénero na administración municipal.

Enlaces
Nota de prensa: http://xurl.es/obl8k
Principais conclusións do estudo: http://xurl.es/3yfqq
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2.2. Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero
O Observatorio de Igualdade de Xénero é un instrumento impulsado desde a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento económico e
Turismo do Concello de Santiago que se insire no marco da estratexia
do mainstreaming de xénero, que consiste en revisar todas as políticas
públicas coa intención de eliminar o nesgo de xénero e, así, contribuír á
igualdade real entre mulleres e homes.

HAI O DOBRE DE MULLERES
DESEMPREGADAS,
CON ESTUDOS SUPERIORES,
QUE HOMES

DESEMPREGO
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O Observatorio ten un dobre propósito: por unha parte, visibilizar e
analizar as fendas de xénero que atravesan as diferentes esferas das
nosas vidas e, por outra, crear e deseñar ferramentas que permitan
transversalizar o enfoque de xénero nas políticas municipais. A súa
posta en práctica mostra o carácter multidimensional da desigualdade
de xénero, pois evidencia que é unha problemática estrutural que abrangue diferentes dimensións.
Este proxecto, que contou co apoio da Deputación da Coruña, foi presentado en abril de 2017, e proporciona indicadores nos seguintes ámbitos:
• violencias
• acceso e uso dos recursos económicos
• acceso ao poder político e económico
• acceso ao coñecemento, formación e educación
• uso dos tempos
• benestar
• ámbito da cultura
• participación e movementos sociais
• espazo público
• deportes

AS MULLERES TEÑEN
OS CONTRATOS MÁIS PRECARIOS:
63,6% A TEMPO PARCIAL
61,7 % FIXOS DESCONTINUOS

F E M I N I ZAC IÓ N DA
P R EC A R I E DA D E L AB O RAL

Enlaces
Nota de prensa: http://xurl.es/jahgp
Presentación do estudo: http://xurl.es/6xkce
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AS MULLERES COBRAN
PRESTACIÓNS SOCIAIS
E PENSIÓNS MÁIS BAIXAS
EXISTE UNHA FENDA
DE XÉNERO DUN 31,5%

FEMINIZACIÓN DA POBREZA

GAME OVER

Guía de prevención de
violencias machistas
na adolescencia

2.3. Estudo sobre a violencia na adolescencia temperá
Este estudo, que analiza as violencias machistas na adolescencia temperá, foi elaborado no marco do Observatorio de Igualdade de Xénero
co obxecto de obter información sobre os mozos e mozas de entre 14
e 15 anos que cursaban 3º da ESO nos institutos de ensino secundario
de Santiago. Nel participaron preto de 500 rapaces e rapazas dos IES
Xelmírez I, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Xelmírez II, Antón Fraguas, Pontepedriña, Lamas de Abade e Sar. Leváronse tamén a cabo tres
grupos de discusión formados por arredor de 24 persoas por grupo.
Os resultados do estudo foron presentados en outubro de 2018. Estes son
os principais indicadores:
• Os rapaces mostran un grao de interiorización do sexismo máis
elevado que as rapazas, o que supón unha maior interiorización
dos estereotipos de xénero. Os resultados reflicten o elevado
nivel de interiorización daquelas afirmacións que fan referencia a
características asignadas ás mulleres que teñen que ver cos coidados, coa sensibilidade, coa compaixón, coa capacidade de perdoar
ou de sufrir no marco das relacións afectivas.
• Ademais, estes niveis de sexismo elévase nos mozos e mozas que
aseguraron ter estado namorados/as nalgún momento (71,8%). Así,
nos homes elévase o nivel de interiorización do sexismo benévolo
e nas mulleres increméntase o nivel de interiorización do sexismo
hostil.
• Os mozos e mozas teñen dificultades para identificar as causas da
violencia machista, de tal xeito que reproducen mitos que poñen o
11

acento en trazos persoais do agresor que, de xeito máis ou menos
explícito, rebaixan a súa responsabilidade nos feitos. Así mesmo,
confunden agravantes e factores individuais coa causa da violencia en si mesma, tales como trastornos mentais, consumo de alcol
ou drogas ou perda de nervios.
• O 46,2% dos rapaces non é capaz de identificar o illamento da
parella da familia e amizades como unha situación de violencia
machista, fronte ao 24,2% das rapazas. Sobre os mitos do amor
romántico, cómpre sinalar o nivel de interiorización dos celos, xa
que o 25% das rapazas e o 40% dos rapaces identifícanos co amor.

Enlaces
Nota de prensa: http://xurl.es/96vio
Principais conclusións: http://xurl.es/kxc0y
Guía de prevención das violencias machistas na adolescencia:
http://xurl.es/r0ipd

2.4. Estudo diagnóstico sobre os horarios e os usos do tempo
en Compostela
Coñecer a situación actual da organización social dos tempos e o uso dos
espazos da poboación de Compostela desde unha perspectiva de xénero,
que contribúa ao deseño de políticas públicas que atendan ás demandas
específicas de homes e mulleres, en prol dunha mellor calidade de vida
do conxunto da cidadanía, a consecución dunha efectiva equidade de
xénero e dunha cidade inclusiva foi o propósito do Estudo diagnóstico
sobre os horarios e os usos do tempo en Compostela que presentou o
Concello de Santiago en decembro de 2017.
Como distribúen o seu tempo as mulleres e os homes de Santiago foi un
dos principais obxectivos de coñecemento deste estudo, como indicador
ESTUDO DIAGNÓSTICO

SOBRE OS HORARIOS E
OS USOS DO TEMPO

EN COMPOSTELA:

ENQUISA DE

CONTINUIDADE 2017

Enlace
Estudo: http://xurl.es/q914o
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da calidade de vida da cidadanía e, desde unha perspectiva de xénero,
como indicador da igualdade/desigualdade entre mulleres e homes á
hora de harmonizar o tempo de traballo remunerado, o traballo no fogar
e os coidados, así como o tempo persoal. Ademais do tempo dedicado
ao traballo remunerado, que en cómputo semanal é lixeiramente máis
alto entre os homes –40,9 horas, fronte ás 38,6 que traballan as mulleres,
de media–, indagouse a distribución dos tempos entre o conxunto da
poboación. Agrupáronse así, distintos tipos de actividades, para os que
se consultaba a frecuencia de realización e o tempo de dedicación. As
necesidades persoais, as actividades domésticas, as actividades de
lecer, o estudo, o coidado de persoas, e as xestións, foron os bloques
considerados. Sen dúbida, é na realización das actividades domésticas
onde se observa a maior fenda de xénero, o que dá conta da persistencia
dos roles de xénero asociados ao histórico reparto asimétrico das tarefas
do fogar e, polo tanto, dunha ausencia de corresponsabilidade importante neste ámbito.

2.5. Análise sobre arquitectura e toponimia urbana
en Santiago de Compostela
Toponimia urbana de Compostela, un ámbito de igualdade?
O entendemento, desde unha perspectiva social, dos espazos que habitamos representa, hoxe en día, unha demanda ineludible na vontade
institucional por atallar as desigualdades (aínda persistentes) entre os
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diferentes grupos sociais. O rueiro da nosa cidade, expoñente da memoria colectiva no espazo público, non é unha excepción. Na análise dos
seus topónimos, faise preciso detectar aqueles colectivos cuxa representación simbólica comporta unha posición privilexiada ou vulnerable en
función do xénero, discutindo, de ser o caso, as ferramentas que permitan resolver dunha maneira efectiva esta situación.
A elección da toponimia do rueiro das cidades representa unha das
prácticas sociais conmemorativas máis estendidas da nosa sociedade.
En conxunto cos monumentos, placas e bauticeiro de edificios singulares e / ou institucionais, a toponimia busca rememorar e lexitimar un
sistema de recoñecemento baseado na posta en valor dun concepto
ou arquetipo humano cun determinado “prestixio” e “recoñecemento”
social.

Enlace
Artigo completo: http://xurl.es/74y2t

Arquitectas e (des)igualdade no panorama da arquitectura contemporánea en
Santiago de Compostela
A pesquisa inclúe todas aquelas arquitecturas contemporáneas da cidade de Santiago
de Compostela que pola súa recoñecida calidade foron recollidas en guías ou premiadas
en certames de arquitectura. Estes son os criterios empregados na maioría de casos por
Arquitectura de Galicia á hora de destacar as
obras. Do mesmo xeito, tamén se procedeu á
análise segundo o xénero das e dos profesionais da arquitectura responsables das mesmas a partir de datos expostos nas páxinas
web dos seus respectivos estudios.

Enlace
Artigo completo: http://xurl.es/wulux
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J. Random Author

Arquitectas e (des)igualdade
no panorama da arquitectura
contemporánea en
Santiago de Compostela
María Novas
Compostela, Territorio das Mulleres
Concellería de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo
Concello de Santiago de Compostela | novembro 2016

3. Combatendo desigualdades
e estereotipos: campañas
Chegar á cidadanía, atravesar conciencias,
prender as luces das alarmas que poidan promover cambios de actitudes, pero tamén abrir
espazos comúns de reflexión, onde compartir
experiencias e saberes que apoien as investigacións e iluminen o camiño na busca de respostas e solucións son os motores que alentan
a posta en marcha de campañas puntuais
para combater desigualdades e estereotipos
sexistas.
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3.1. Traballo digno no fogar e nos coidados
Visibilizar e afondar na realidade discriminatoria e de vulnerabilidade
das traballadoras do fogar e dos coidados na capital galega, pero tamén
no conxunto de Galicia, foi o obxectivo desta campaña impulsada en
novembro de 2018 baixo a coordinación de Carmen Castro e Paula Ríos.
Arredor dela artelláronse dúas mesas locais polo emprego do fogar e
dos coidados que concluíron nunhas enriquecedoras xornadas onde participaron representantes de asociacións e sindicatos que dende hai anos
loitan pola equiparación dos dereitos laborais destas traballadoras, como
Xiara, Sindihogar / Sindillar, Traballadoras do fogar en loita, Kellys Unión
Galicia ou SEDOAC.
A campaña e as xornadas sentaron as bases para o inicio dun proceso
de apoderamento colectivo, buscando alternativas e respostas, a través
de vías institucionais e sociais, de cara a mellora das condicións laborais
destas traballadoras.

Enlace
Presentación da campaña: http://xurl.es/2xsul
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A Concelleira Marta Lois coa técnica
de Igualdade Gloria Novo.

3.2. Xoguetes non sexistas
A campaña “A igualdade tamén
se fai xogando” chegou aos
centros educativos e aos fogares
composteláns no Nadal de 2017.
Incluía unha carta e un decálogo
de recomendacións para “nenos
e nenas que aprenden xogando”.
“Nin xoguetes nin cores entenden de sexo, xa que asignarllo
limita a súa creatividade”, e por
iso se promoveu a idea de agasallar para fomentar a igualdade
desde a infancia máis temperá
no canto de asignar roles de
xénero escollendo determinados
xoguetes.

Enlaces
Presentación da campaña:
http://xurl.es/rt30x
Decálogo para agasallar con igualdade: http://xurl.es/erch4
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3.3. Corresponsabilidade
nas tarefas domésticas
Enmarcada nas accións do 8
de marzo, Día Internacional
das Mulleres, e en relación
co Estudo do uso dos tempos
organizouse unha pequena
pero impactante campaña
arredor da corresponsabilidade nas tarefas domésticas.
Dous grandes paneis con
homes de hoxe facendo os
labores caseiros que adoitan
facer as mulleres percorreron os centros educativos
e cívicos de Santiago de
Compostela entre marzo e
abril de 2019.
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3.4. Compostela diversa.
Orgullo 2017 e 2018
En colaboración cos colectivos AmiZando,
Arelas, Avante e Ultreia e baixo os lemas
“Compostela, cidade diversa e orgullosa da
súa xente” en 2017 e “Compostela Diversa”
en 2018 as celebracións da Festa do Orgullo
trataron de poñer en valor o papel de Santiago como capital e referente da diversidade
sexual e de xénero en Galicia.
Concello e colectivos LGTBI deseñaron
xuntos actividades que combinaban a parte
reivindicativa, informativa e de debate coa
máis lúdica e festiva. Tamén a hostalería e os
comercios que quixeron sumarse á proposta
organizaron actividades e participaron no
deseño do programa e na súa difusión.
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3.5. Punto Lila de información e atención
sobre violencias machistas
Durante as Festas do Apóstolo de 2018 habilitouse por vez primeira un
Punto Lila de información e acompañamento sobre violencias sexuais
na praza do Toural a disposición das mulleres visitantes e participantes
dos festexos.
Sensibilizar e lembrar que nas festas a igualdade e o respecto deben
estar garantidos e ofrecer información, acompañamento e primeira
atención a calquera muller que puidese vivir un episodio de violencia
machista eran os obxectivos deste espazo coordinado polo CIM de Santiago e co apoio dun equipo de sete psicólogas especialistas en violencia
de xénero.
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3.6. Semana da Mobilidade
A Semana da Mobilidade máis feminista difundíase en setembro de 2018 así: “Combina,
móvete, apodérate!”. Tratábase de fomentar
o uso dos modos brandos de transporte,
e desde unha perspectiva feminista repensar a mobilidade e mesmo abordar o
urbanismo.
Ao longo desa semana achegámonos de
diversos xeitos á cuestión de como construír o espazo público tendo en conta as
mulleres e as súas necesidades. Así, escoitamos a Alexia Canto, responsable da Oficina
de Mobilidade da Área de Ecoloxía Urbana
e Mobilidade Sostible do Concello de Iruña-Pamplona e a María Novas, graduada en
Arquitectura pola Universidade da Coruña,
Máster en Restauración e Rexeneración Urbana e Máster en Investigación en Estudos Feministas, de Xénero e Cidadanía. Tamén puidemos
ver filmes feministas que abordaban o tema da mobilidade e gozamos
co roteiro a pé “A Compostela das Mulleres”, entre outras actividades.
21

3.7. Das mulleres xitanas para todas as mulleres
A Fundación Secretariado Xitano, a ONGD Agareso en colaboración con
Obra Social “La Caixa” e a Concellería de Políticas Sociais, Diversidade e
Saúde coordinaron en abril de 2018 a campaña “Das mulleres xitanas a
todas as mulleres: loitemos por cambiar os tempos”, de visibilización das
mulleres xitanas no noso municipio. Entre outras actividades, destacou
a realización da curtametraxe Marcando la diferencia, creada e protagonizada polas dez mulleres xitanas compostelás que asistiron a un
obradoiro de vídeo participativo. E, por primeira vez, a bandeira do pobo
xitano ondeou no Pazo de Raxoi durante a fin de semana celebrativa do
Día Internacional do Pobo Xitano, o 8 de abril.

Enlaces
A iniciativa: http://xurl.es/hcbb6
Curtametraxe “Marcando la diferencia”: http://xurl.es/tx1nx
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4. Tinguindo de negro as rúas
contra as violencias machistas
Segundo ONU Mulleres, o 35% das mulleres do
planeta sufriron violencia física e/ou sexual
por parte do seu compañeiro sentimental ou
violencia sexual por parte dunha persoa distinta deste nalgún momento da súa vida. Esta
proporción pode aumentar ata o 70% dependendo da rexión ou estado de que se trate,
e incrementaríase moito máis se tivésemos
en conta todas as dimensións das violencias
machistas. Só no Estado español, desde o 2003
foron asasinadas case 1.000 mulleres e no que
vai de ano, segundo datos oficiais, a violencia
de xénero rematou coa vida de 19 mulleres,
unha delas en Galicia.
23
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4.1. Compostela en Negro. Unha acción de
sensibilización social contra as violencias
machistas 2015-2018
En resposta a esta realidade, xorde en 2015,
#CompostelaEnNegro, unha iniciativa
municipal de sensibilización social contra as
violencias machistas que conseguiu mobilizar
o primeiro ano 280 establecementos e axentes
sociais do municipio, medrando ata os 545
en 2016 e, situando, en 2018, 983 entidades do
ámbito económico, cultural, deportivo, educativo, e social no mapa de Compostela contra a
violencia de xénero.
#CompostelaEnNegro foi posible grazas á
transversalidade, é dicir, á implicación das
diferentes áreas e departamentos municipais
que se converteron en axentes facilitadores
da campaña así como dun proceso de cons26

trución e identificación do territorio municipal cos valores da igualdade e do feminismo, encarnado no proxecto Territorio das Mulleres.
O Concello de Santiago foi quen de artellar estratexias de colaboración
para a posta en común de recursos, tanto persoais como económicos,
que posibilitaron o desenvolvemento dunha acción que centos de
institucións, entidades e establecementos fixeron propia, especialmente
a Universidade de Santiago de Compostela, e que acabou tendo repercusión ao longo de todo o ano. De feito, moitas das mensaxes continúan,
meses despois, instaladas en comercios, escaparates e institucións.
Todos os establecementos e axentes sociais participantes na campaña, de forma unánime, trasladaron unha mensaxe de desexo dunha
‘Compostela libre de violencias machistas’ e dunha cidadanía na que
os valores feministas son piar fundamental. #CompostelaEnNegro foi
concibido como un proceso de apoderamento dos axentes sociais, de
participación, de creación de rede entre as institucións e a cidadanía.
Tamén como unha canle para situar as violencias de xénero no centro do discurso, por chegar a ámbitos onde nunca antes chegara unha
acción deste tipo. #CompostelaEnNegro desbordou o imaxinable para
27

facer saber que non é algo pasaxeiro, pero que
require da coordinación entre as institucións
públicas e da esixencia a todos os gobernos
para que desenvolvan políticas públicas para
a promoción da igualdade real e a prevención
da violencia machista en todos os ámbitos
que afectan a vida das nosas veciñas e veciños. Poñer en marcha #CompostelaEnNegro
supuxo que todas e todos recoñezamos as
graves desigualdades de xénero no ámbito
social, económico, cultural.., e que para atallalas é preciso a implicación e activación dos
colectivos sociais e feministas, así como da
sociedade no seu conxunto.
Algunhas das accións que se desenvolveron
no marco de Compostela en Negro ao longo
dos últimos catro anos foron, entre outras,
eventos deportivos (Futsal, As Brigantias Roller Derby, S.D. Compostela...); programacións
especiais de cinema feminista en Cineuropa
e outros espazos; concentracións e accións
de rexeitamento cos IES da cidade; lecturas
de manifestos; actuacións nos polígonos
industriais e no Mercado de Abastos, aínda
que destacan, polo seu alcance transversal e
diversidade, as accións desenvolvidas en 2018.

EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS, NOVEMBRO 2018

8 MENORES E 43
MULLERES ASASINADAS
EN ESPAÑA POLA SÚA
PARELLA OU EXPARELLA
(3 DELAS EN GALICIA)
Fonte: Instituto da Muller. Goberno de España, 1 de novembro 2018

COMPOSTELA
EN NEGRO
UNHA ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL CONTRA AS VIOLENCIAS
MACHISTAS, 2015-2018

AS VIOLENCIAS
MACHISTAS NA
ADOLESCENCIA
TEMPERÁ
INSTALACIÓN NA
PRAZA DO OBRADOIRO
“EN NEGRO CONTRA AS
VIOLENCIAS MACHISTAS”

Accións desenvolvidas
no marco de Compostela En Negro 2018
3 puntos de información e distribución de materiais
da campaña

Autobús en negro e actividades de
sensibilización no medio rural e urbano

Instalación-exposición na Praza do Obradoiro
“En Negro Contra As Violencias”

Conversas feministas con Marcela Lagarde

Cinema Feminista

Acto na Praza do Obradoiro con IES de Santiago

Exposición de Banda Deseñada

Xornadas técnicas sobre delitos contra a
integridade sexual

Xornal Compostela En Negro

Sintaura dun protocolo de coordinación
municipial contra as violencias machistas

28

Poboación atendida nos puntos
de información e reparto por sexo.
2018

Evolución da participación
(nº de axentes no mapa) da campaña
Compostela en Negro 2015-2018

Puntos de Información:
• Casa Xohana Torres
• Casa do Matadoiro
• Centro de Información ás Mulleres

983

2018

864

2017

545

2016

280

2015

Homes: 586
Mulleres: 1.862

Total: 2.448 persoas

No 2016 os premios
de Comunicación e Márketing de
Galicia, organizados polo Cluster
de Comunicación, concederon o
galardón ao Mellor deseño gráfico
á campaña desenvolvida polo
Concello de Santiago para loitar
contra as violencias machistas
‘Compostela en Negro’.

Enlaces
Compostela en Negro na web: http://tm.santiagodecompostela.gal/gl/en-negro-contra-as-violencias
Programa Compostela en Negro 2018: http://xurl.es/foave
Álbum de fotos Compostela en Negro 2016:
http://xurl.es/r574a
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4.2. En Negro Contra As Violencias 2016-2019
Sabemos que a violencia de xénero é a expresión
máis extrema das desigualdades sociais que viven
as mulleres polo feito mesmo de selo, unha desigualdade silenciada, agochada e, en moitos, casos
normalizada, que afecta tamén ás e aos menores.
É por iso que, en 2015, o Concello de Santiago puxo
en marcha unha acción de sensibilización social
contra as violencias machistas baseada na participación cidadá e na colocación, na rúa, dunha
mensaxe clara de reivindicación de “espazos libres
de violencias machistas”. Tanto o posto do mercado, o bar do barrio, a tenda de alimentación, a

Nº concellos e deputacións participantes
na acción En Negro Contra As Violencias
2015
Compostela
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2016
17 concellos

2017
75 concellos
3 deputacións

2018
102 concellos
3 deputacións

panadaría, a peixaría, o hotel de máis categoría, o de menos…, ou o que é
o mesmo, o tendeiro, a panadeira, a peixeira, o recepcionista, a camareira,
todas e todos, trasladando á veciñanza unha mensaxe unánime contra a
violencia de xénero.
Esta acción foi seguida por varios medios de comunicación e por milleiros de persoas a través da redes sociais e deu lugar, en 2016 a unha
campaña conxunta que promoveron, xunto a Compostela, 16 concellos
galegos baixo o lema #EnNegroContraAsViolencias. Estes 17 primeiros
municipios reafirmaron o seu compromiso cunha acción que requiriu
dun deseño global que permitiu accións locais coordinadas baixo
unha mesma metodoloxía, formalizada a través da sinatura dun protocolo de colaboración para o desenvolvemento da mesma. A este protocolo
sumaríanse moitas máis institucións co paso dos meses, chegando, en
2017 a 78 entidades locais entre as que se atopan as deputacións provinciais da Coruña, Lugo e Pontevedra, tamén axentes promotores de
#EnNegroContraAsViolencias 2018, xunto a máis de 100 concellos.
O salto cuantitativo entre 2016 e 2018 foi enorme. Pero o máis importante
non é o número de concellos senón que esta acción conxunta que naceu
na cidade chegou ao rural, a concellos, de, incluso, menos de 1.000 habitantes que, doutro xeito, non poderían desenvolver unha campaña coma esta,
que sitúa no mesmo nivel aldeas, vilas e cidades.
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Performance do Colectivo LAG no Paralmento Europeo.

Esta iniciativa, que vai moito máis aló dos escaparates, sentou as bases
dunha colaboración intermunicipal na que o persoal técnico e político
comparten empeño por empregar metodoloxías de traballo, ferramentas
e recursos para previr, visibilizar e denunciar as violencias machistas.
Ao tempo, este traballo en rede permitiu desenvolver sinerxías entre as
administracións para que accións deste tipo non deixen de estar no calendario.#EnNegroContraAsViolencias permitiu tamén dar a coñecer os
recursos municipais para a promoción da igualdade, os servizos sociais e
os centros de información ás mulleres, tan invisibles despois de máis de
vinte anos de existencia.
Evidentemente, #EnNegroContraAsViolencias non esconde o acoso
que se dá nas empresas, nin limpa a súa imaxe, senón, ao revés, fai
fincapé en que non imos aturar máis abusos e dá azos para combatelos
colectivamente. Esta iniciativa contribuíu, desde diferentes ámbitos, a
denunciar a situación na que vivimos as mulleres, a visibilizar nas rúas
un problema social e a fomentar a prevención de actitudes machistas,
porque igual de importante é debater de feminismo con outras feministas, para avanzar, como incorporar ese ideario noutros ámbitos nos que
está ausente.

Enlaces
Web En Negro Contra As Violencias
https://ennegrocontraasviolencias.gal
Álbums de fotos: https://bit.ly/2HuhnpQ
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No 2018 recibe o
Premio da Cadena SER,
SERenidade, premios que recoñecen o esforzo de persoas, colectivos e entidades comprometidos
co talento, a solidariedade e a
defensa da cultura.

4.3. Campaña de sensibilización nos buses urbanos
O Concello de Santiago iniciou este mes de marzo unha campaña de
sensibilización nos autobuses urbanos de Compostela que ten como
obxectivo facer do transporte público un espazo libre de violencias
machistas. Trátase dunha acción desenvolvida no marco do 8M, Día
Internacional das Mulleres.
Un dos eixos da campaña é a colocación de 50 vinilos rotulados en cor
negra en 50 autobuses, onde se pode ler “Este autobús é un espazo libre
de violencias machistas”. Neles hai unha serie de pautas sobre como actuar en caso dunha agresión ou de calquera comportamento machista:
“Respéctanse os espazos vitais”, “Ninguén decide sobre os nosos corpos”,
“Non toleramos as agresións machistas” (sexan do tipo que sexan), e “Se
sufrimos ou presenciamos unha agresión deste tipo, actuamos”. Tamén
se lembra o teléfono da Policía Local (092).
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5. Poñendo as lentes violetas:
formación en igualdade
A educación en igualdade, a sensibilización
desde os primeiros anos da infancia son claves
para conseguir a igualdade de oportunidades e
a eliminación dos roles e estereotipos de xénero nun futuro próximo. Mais nunca é tarde
para poñer as lentes violetas. A reeducación
para acadar a igualdade real pasa por cuestionar o patriarcado calquera que sexa a idade
que teñamos. Nese empeño, a Concellaría
de Igualdade coordinou diversos programas
formativos.
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5.1. Recicla o xénero
“Recicla o xénero” foi unha das primeiras intervencións pedagóxicas
levadas a cabo na cidade con motivo do 25 de novembro, Día internacional contra a violencia de xénero. Contando coa participación de 4 IES da
cidade (Pontepedriña, Xelmírez 1, Antonio Fraguas e Fontiñas), púxose en
marcha no curso escolar de 2015 como un proxecto piloto que permitise
detectar necesidades e demandas dos centros e analizar a a resposta do
alumnado ante un programa de sensibilización en igualdade. Ao longo
do curso escolar 2016-2017 realizouse unha nova edición do proxecto coa
participación dos IES de Pontepedriña, Xelmírez II e Fontiñas e en colaboración co IES de Sar organizouse o certame (Des)Igualdade Ilustrada.

Formación en igualdade nos IES
Programa

Recicla o xénero

Recicla o xénero

Curso

2015-2016

2016-2017

4

8

• Obradoiros

• Obradoiros

IES participantes

Actuacións

IES de Pontepedriña,
IES Arcebispo Xelmírez I,
IES Antonio Fraguas e
IES de Fontiñas

IES de Pontepedriña,
IES Arcebispo Xelmírez II,
IES de Fontiñas, IES de Sar,
IES Arcebispo Xelmírez I,
IES Plurilingüe Rosalía de Castro,
IES Antonio Fraguas e
IES San Clemente
• Certame (Des)Igualdade
Ilustrada.
• Espectáculo teatral
As Fillas Bravas (Chévere).
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En 2017 integráronse os IES Arcebispo Xelmírez I, IES Plurilingüe Rosalía
de Castro, IES Antonio Fraguas e IES San Clemente.
O programa incluía o espectáculo teatral “As Fillas Bravas” de Chévere,
que a través de tres cantareiras poñía en valor a participación das mulleres na construción dunha identidade colectiva. O interese educativo do
proxecto residía no feito de provocar unha relectura da cultura tradicional a través da recuperación e actualización do cancioneiro popular
galego, facendo unha prospección do máis local para extraer achegas
que reforzasen os valores da igualdade na sociedade actual.

Enlaces
Edición de 2015
http://tm.santiagodecompostela.gal/gl/actividades/recicla-o-xenero (Unidade
didáctica, informe de execución do proxecto e informe resumo da análise da
Percepción da violencia de xénero entre a mocidade)
Edición de 2016
“Recicla o xénero” promoverá a igualdade nos institutos de Compostela:
http://xurl.es/wy7rg

5.2. Obradoiros de novas masculinidades
En 2016 e 2017, en colaboración co grupo de
homes pola igualdade de Compostela Micromachinhos abriuse unha canle de participación destinada ao colectivo masculino que
poñía de relevancia a importancia do seu
papel na construción dun futuro igualitario.
O autocoñecemento corporal e persoal, o
poñer no centro os coidados propios foron
os puntos de partida dun innovador taller
impartido por Belén Rial e Carmen Cunqueiro, terapeutas morfoanalistas con ampla
experiencia no traballo psicocorporal.

Enlaces
Blog Micromachinhos: http://xurl.es/528i8
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5.3. Formación para persoal técnico municipal
Rematando 2017 levouse a cabo a acción formativa “A calidade da xestión
pública municipal: enfoques e estratexias para a igualdade”. Aproximar
un maior coñecemento sobre o enfoque integrado de xénero e amosar
as pautas para a súa aplicación nas políticas públicas, facilitar o coñecemento de ferramentas para a análise de xénero ao persoal técnico
municipal e integrar o enfoque de xénero como factor de calidade son
algúns dos obxectivos específicos desta acción desenvolvida con fondos
europeos do programa EDUSI.

Enlaces
Programa do curso: http://xurl.es/apdnp

5.4. Guía de linguaxe inclusiva
As técnicas do Centro de Información ás Mulleres de Santiago elaboraron en 2016 unha Guía de
linguaxe inclusiva para o seu uso na administración
local. Propostas e fórmulas da linguaxe recomendadas desde o punto de vista da igualdade de xénero para que o persoal municipal as teña ben a man:
porque unha linguaxe non sexista é aquela que non
oculta, non subordina, non infravalora e non exclúe.

Enlaces
Guía: http://xurl.es/carwy
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OBRADOIROS
NO RURAL

6. Escribindo a nosa historia:
apoderamento e visibilidade
6.1. Apoderamento no rural
No 2015, a Concellaría de Igualdade elaborou un informe participativo
sobre a realidade e as condicións de vida das mulleres compostelás.
Entre outras conclusións, recollíase que o noso rural era un territorio
aínda descoñecido para moita poboación. Tamén se apreciaba a escasa a
atención ás necesidades das mulleres rurais.
Co obxectivo de intervir nesta realidade, no marco do 8 de marzo do 2016,
e en colaboración coa Concellaría de Medio Rural daba comezo “Vida
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propia”, un programa de apoderamento dirixido ás mulleres da contorna rural d'O Eixo, Enfesta e Villestro. Mellorar a súa posición social e
crear espazos de encontro onde construír a súa autonomía e a súa plena
cidadanía, crear consciencia da autoría das súas vidas eran algúns dos
puntos que contemplaba este programa. Pero había máis: reflexionar
xuntas sobre o seu papel e achegas á sociedade ao longo da historia,
dotalas das ferramentas necesarias para aumentar a capacidade de

decisión en diferentes ámbitos da vida ou abrir a posibilidade de xestionar o seu propio tempo. Valorar a vida propia.
Traballo corporal, autocoidados, risoterapia, teatro: a metodoloxía foi
práctica, participativa e adaptada ás realidades dos lugares e das biografías: tanxibles e concretas. O enfoque de xénero das sesións determinou
que cada grupo protagonizase os seus propios procesos de aprendizaxe,
implicándose e participando activamente.
En xuño de 2018 recollían a testemuña de “Vida propia” sesenta mulleres
das parroquias de Busto, Aríns, Lavacolla, Laraño e Santa Cristina de
Fecha que daban os seus primeiros pasos para apoderarse a partir da observación e do (auto)coñecemento: os corpos, as emocións e os desexos,
as necesidades e frustracións.
Ao remate dos obradoiros celebrábase en Laraño o I Encontro de Mulleres do Rural, e neste marco visibilizouse e valorouse o impacto dos
obradoiros a través dos propios relatos e co apoio dun vídeo onde as
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participantes expresaban o seu parecer sobre o transcorrer das sesións
e os cambios que a partir dese momento lle gustaría introducir nas súas
propias vidas.
Finalmente, en 2018 abríase unha nova quenda de obradoiros que viñan
a ampliar o territorio deste “rural oculto” chegando agora a Marrozos,
Marantes e Grixoa, cubrindo máis necesidades e dando cumprimento
aos obxectivos do Plan de Igualdade Municipal 2017-2020.

II Encontro de Mulleres do Rural.

Nesta edición incorporábase un módulo específico sobre a prevención
da violencia de xénero, e unha reportaxe videográfica coa intervención
das participantes nos obradoiros. En 2019 os obradoiros organizáronse
en Verdía, Nemenzo, Marantes, Figueiras, A Gracia, e Bando, A Rocha,
Marrozos, Fecha, Cesar e San Xulián.
E pouco a pouco imos dando máis pasos cara ese “Rural en igualdade”
que queremos. O pasado 29 de marzo deste ano festexamos no Centro
Cívico de Busto o II Encontro de Mulleres do Rural, con moita alegría e
emoción no ambiente. Alí estreouse a peza audiovisual “As que fomos” e
inaugurouse a exposición1 co mesmo nome, que compila as fotografías

1

Esta mostra, aínda en itinerancia polas parroquias, componse de cinco paneis que
recuperan a memoria histórica das mulleres, visibilizan e poñen en valor os seus
traballos e logros: http://tm.santiagodecompostela.gal/es/actividades/exposicion-fotografica-as-que-fomos.
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que achegaron as participantes dos obradoiros. As dúas constitúen un
valiosísimo documento: son historia pura, íntima e social que as súas
protagonistas “rescataron” do esquecemento para dar a man a outras
tantas historias “invisibles” tan similares e á vez tan únicas: tan necesarias para ser quen somos pero tamén para saber “as que fomos”.
O broche final dos obradoiros puxérono as Andainas polas parroquias,
enfocadas á creación de redes de apoio, a promoción de hábitos de vida
saudábeis e ao fomento do coñecemento da contorna.

Enlaces
Vídeo Vida propia: http://xurl.es/a0qgt
Na canle “Dende Sabugueira para o mundo” compártense trucos caseiros e
traballos manuais: http://xurl.es/y4ecx
Vídeo “As que fomos”: http://xurl.es/5988w
Encontro en Busto: http://xurl.es/laont
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6.2. 8M para todas, 8M feminista
Os esforzos por facer converxer as accións de defensa e promoción da
igualdade e da participación das mulleres na vida pública, política e
económica deben basearse no traballo diario, cunha mirada ensanchada e ao longo de todo o ano, e non limitarse a un día-efeméride. As
sucesivas campañas conmemorativas e reivindicativas do 8M abrangueron varias semanas e meses do ano, traballando man a man cos colectivos feministas e axentes sociais de Compostela, promovendo sinerxias e
fomentando a máxima participación posible no deseño e execución do
proxecto Compostela, Territorio das Mulleres.
Arredor do 8M de 2016 organizáronse, entre outras, tres accións moi
especiais: Galadas, presentación do proxecto Territorio
das Mulleres, un espectáculo
producido por Mercedes Peón
que ateigou a sala Capitol;
Literarias, que implicou a
dezanove librarias, editoriais
e bibliotecas compostelás na
posta en valor de autoras, destacando nos seus escaparates,
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“A auga ocupou gran parte do labor
feminino en Compostela até ben
entrado o século XX. Sellas, baldes,
caldeiros, xabón, vento e sol, os ríos
Sar e Sarela, os regatos e as fontes
marcaban as horas, os días e as estacións deste traballo das mulleres,
sempre mal pago, con enfermidades
e dores, frío e molladuras, mais
tamén con cantigas, risos, rexoubas
e festa.”
Fragmento do texto introdutorio de
Encarna Otero para a guía “Camiños
da auga”.

Enlace
http://tm.santiagodecompostela.
gal/gl/mapa#paseos
Ana Fernández no vídeo de ‘Galadas’.

zonas visibles e webs escolmas de libros escritos por mulleres e/ou de
pensamento feminista e Camiños da auga: fontes e lavadoiros, un
roteiro-guía que dá voz ás carrexadoras e ás lavandeiras que durante
tantos anos encheron Compostela de vida e de traballos. Organizáronse
tres paseos: polas fontes, polos lavadoiros e polos lugares de lecer de
Compostela, da man de Encarna Otero. Un percorrido de xustiza histórica, social e mesmo poética que se completou no 2017 cunha placa-mural
en lembranza e homenaxe das lavandeiras de Compostela.
Durante ese ano e o seguinte continuouse coa construción dunha
Compostela máis igualitaria e amigable para e coas mulleres en todos os
CAMIÑOS
DO LECER
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ámbitos, organizando actividades ben diversas desde finais de febreiro
ata finais de marzo.
Un lema, case un mantra, acompañou o programa do 8M de 2019, ano de
consolidación do impulso herdado do ano anterior para facer fronte ás
reivindicacións dos dereitos das mulleres na xornada central de folga.
E así, a frase “Paramos só para
coller impulso” protagonizou
a imaxe central da campaña,
que incluíu outra volta sensibilización, cunha campaña de
corresponsabilidade nos centros
cívicos e centros educativos e un
punto de información instalado
na Praza Roxa a empregar polos
colectivos feministas.
Entre as actividades que se desenvolveron destacou a xornada
“Talentia, Mulleres con talento
transformando o mundo”, o 6 de
marzo, que xuntou ás emprendedoras Aurelie Salvaire, Lucía
Freitas, Luz Castro e Elena Ferro
no Auditorio Abanca, todas elas
Sons cor violeta, intervención artística a cargo
referentes nos seus campos.
de María Xosé Domínguez.
Aurelie Salvaire, emprendedora
social feminista, impartiu tamén un obradoiro de apoderamento
no Cersia.
Seguiron conversas e debates, presentacións e proxeccións, e máis
música. “Entre coplas e alalás” xuntou a Martirio, Uxía, Carmen París e
Ugia Pedreira no Auditorio de Galicia o sábado 9 de marzo, un concerto
abraiante, moi vivo aínda na nosa memoria.

Enlaces
Dossier 8M de 2016 : http://xurl.es/98er8
Dossier 8M 2017: http://xurl.es/fi98p
Programa de actividades 8M 2018: http://xurl.es/gcp2q
Programa de actividades 8M 2019: http://xurl.es/c7t4e
Dossier 8M 2019: http://xurl.es/hwunn
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Actividades 2016
• GALADAS.
• Confección do MAPA FEMINISTA DE COMPOSTELA para a web
Territorio das Mulleres.
• LITERARIAS.
• CAMIÑOS DA AUGA: Paseo
polas fontes e paseo polos
lavadoiros.
• Vida propia: obradoiros de
apoderamento no rural.
• PREMIO XOHANA TORRES.

Mercedes Peón dirixiu o espectáculo
‘Galadas’, o 5 de marzo de 2016.
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Actividades 2017
• Obradoiro de gráfica feminista.
• As Fillas Bravas.
• Literarias II.
• Espectáculo teatral e musical:
Bravas e Diversas.
• Teatro: Té con Kant.
• Exposicións Elas e María Maquiera.
• Tamén é machismo.
• Sons cor violeta, intervención
artística a cargo de María Xosé
Domínguez.
• Intervención do colectivo de mulleres “As da Aghulla” na praza do
8 de Marzo.
• Partido fútbol sala feminino
Galicia-Catalunya.
• Homenaxe ás lavandeiras de
Compostela.
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Actividades 2018
• Concerto Rock&elas: Bala e
Agoraphobia.
• Exposición fotográfica Espellos de
pedra de Gabriel Tizón (froito do
encontro con dezaoito mulleres
nun contexto natural).
• Intervención urbana na praza de
Mazarelos.
• Instalación na praza dunha
estrutura temporal coa imaxe de
Concepción Arenal.
• Os camiños do lecer (achegamento
á historia das mulleres, aos costumes e ás relacións sociais da época).
• Debates feministas na Casa das
Mulleres Xohana Torres.
• Programa para mellorar o benestar
individual e colectivo das mulleres
nos centros socioculturais.

• Máis que musas: novas creadoras
galegas.
• Muller e bicicleta: MDNNA, faite
vella con nós! (Obradoiros e
espectáculo de danza).
• Exposición fotográfica “En bici,
ti mesma”.
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Un momento da ‘Conversa entre Brigitte Vasallo e Mercedes
Peón’. Á dereita mesa de Talentia con Marta Lois, Lucia Freitas,
Elena Ferro e Luz Castro.

Actividades 2019
• Campaña de corresponsabilidade.
• Instalación do triángulo: punto
de encontro na Praza Roxa.
• Xornada Talentia: ‘Mulleres
mudando a balanza’.
• Ciclo de conversas na Casa das
Mulleres Xohana Torres.
• “Pensar o amor no século XXI” con
Chis Oliveira e Amada Traba.
• Proxección “Concha Castroviejo:
Arelas de liberdade” con Aurora
Marco e Nanina Santos.
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• Presentación de Feminicidio, con
Carme Adán.
• Conversa con Brigitte Vasallo e
Mercedes Peón.
• Mesa redonda “Sufrajitsu. A autodefensa na historia do movemento
feminista”, con Antía Pérez Caramés
e Cristina López Villar.

• “Entre coplas e alalás” con…
Martirio, Uxía, Carmén París e
Ugía Pedreira.
• Campaña de sensibilización nos
autobuses urbanos de Compostela.

Enlaces

6.3. O Premio Xohana Torres
En 2016 recuperouse o Premio Xohana Torres e, mantendo a esencia pola
que se creara en 1992 –contribuír ao coñecemento sobre as mulleres que
destacaron nalgún eido, tanto na actualidade como no pasado, na vida
da nosa comunidade–, orientouse á recuperación da memoria histórica
das mulleres de Santiago de Compostela e establecéronse dúas categorías: ensaio e creación audiovisual.

I Premio Xohana Torres de ensaio e creación
audiovisual: “Corpos exorbitantes. Rosalía de
Castro, tradutora feminista, en diálogo con
Erín Moure”, de María Reimóndez.

II Premio Xohana Torres de ensaio e creación audiovisual: “Concha Castroviejo. Arelas de liberdade”, de
Aurora Marco e Pablo Ces.

Enlaces
I Premio Xohana Torres: http://xurl.es/fu513
II Premio Xohana Torres: http://xurl.es/i9yg5
IV BASES Premio Xohana Torres, 2019: http://xurl.es/6164f
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Santiago celebrou o 182 aniversario
do nacemento de Rosalía de Castro,
a nosa escritora máis senlleira, cun
amplo programa de actividades no
que participaron varias concellerías, coa colaboración da asociación
veciñal do Ensanche, Raigame, e
da Fundación Rosalía de Castro. A
Semana de Rosalía en Compostela
estendeuse ata o 28 de febreiro de
2019 con actividades nas que se implicou o tecido hostaleiro e comercial do Ensanche e Conxo, e na que
destacaron os concertos de Amancio
Prada e Uxía.

ROSALÍA
EN COMPOSTELA

6.4. Semana de Rosalía

Un programa pensado para reivindicar a figura máis canónica da
literatura galega e os seus vencellos
con Santiago, coa participación da
cidadanía, do tecido asociativo, dos
colexios, das persoas maiores e do público infantil.

Enlaces
Programa de actividades: http://tm.santiagodecompostela.gal/gl/actividades/
santiago-celebra-o-nacemento-de-rosalia-con-musica-visitas-guiadas-e-actividades

6.5. O Apóstolo das Mulleres
A Concellaría de Igualdade sumouse ás festas do Apóstolo de 2016 e por
primeira vez na cidade gozamos dunha xornada reivindicativa: a Festa
TM, na Praza 8 de marzo. Nesta velada actuaron a artista vasca de circo e
teatro Shakti Olaizola e as raíñas do espectáculo poético musical galego
Lucía Aldao e María Lado.
A banda De Vacas e a brasileira Maria Gadú deron continuidade a este
precedente nas Festas do Apóstolo de 2017, cun concerto enmarcado no
programa Territorio das mulleres. Xa en 2018 os festexos centrais da nosa
cidade presentáronse baixo o selo ‘Apóstolo das Mulleres’ e durante 13
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días celebráronse, na rúa e nos escenarios, con esa vocación de feminizar
os festexos e de apoderar as artistas femininas, tantas veces esquecidas
nos carteis. O Apóstolo 2018 tamén foi o das Mulleres pola defensa da
igualdade, o respecto e a reivindicación de Compostela como cidade libre
de violencias machistas, difundindo unha ducia de consellos para a
festa en clave de xénero.
Nada xustifica unha agresión machista. Vistamos como vistamos, liguemos como liguemos... Temos dereito a ser, a disfrutar en igualdade e sen
ser acosadas.
Por terceiro ano consecutivo celebrouse na praza 8 de Marzo o concerto
TM con MounQup, Rapariga DJ e Batuko Tabanka, que reuniron unhas
2.000 persoas.
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7. Tecendo a rede: espazos
para a participación social
Un dos fitos máis emocionantes foi sen dúbida o de localizar e abrir as portas na rúa de
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela dunha
casa neste Territorio das Mulleres que é Compostela. Á inauguración da Casa das Mulleres
Xohana Torres, bautizada en honor á poeta,
narradora, dramaturga e escritora nacida en
Santiago, o 9 de marzo de 2018, acudiu unha
boa mostra da veciñanza compostelá que fai
realidade o TM.
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7.1. A Casa das Mulleres Xohana Torres
Concibida como punto de encontro, espazo de referencia e “acubillo”
aberto a actividades diversas que dean cabida á visibilización e ao
apoderamento feminino, coa necesaria colaboración e participación de
colectivos e asociacións feministas e entidades de mulleres da cidade,
a Casa conta cun Manual de usos que rexe o seu funcionamento e que
define normas de uso, cometidos e actividades.

Enlaces
Inauguración, álbum fotográfico e declaración institucional:
http://tm.santiagodecompostela.gal/es/actividades/la-casa-das-mulleresxohana-torres-abre-sus-puertas
Podcast do Diario Cultural dende a Casa das mulleres Xohana Torres de
Compostela: https://bit.ly/2VAEKSr
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Marcela Lagarde e María Xosé Agra no ciclo de Conversas feministas.

7.2 Debate e pensamento crítico
Escoitar, expoñer, debater, pensar, reflexionar xuntas. Non deixou de
haber debate e pensamento crítico durante estes catro anos, encontros e
conversas feministas que centralizamos na Casa das Mulleres, pero que
en ocasións houbo que extender a outros espazos, por mor do aforo. Foi
o caso da –para nós, histórica– cita con Marcela Lagarde e María Xosé
Agra nunha repleta Sala Capitol o pasado 19 de novembro de 2018, ou
o impresionante encontro entre Brigitte Vasallo e Mercedes Peón, na
Igrexa da USC, en marzo deste ano.
Mulleres imprescindibles que dende diferentes perspectivas e ámbitos
abordaron cuestións fundamentais relacionadas coas desigualdades
de xénero, as reivindicacións e as mobilizacións feministas do pasado
e do presente e mulleres con achegas sociais, económicas, artísticas e
literarias claves para o feminismo e a cultura galega. Á Casa das Mulleres
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acudiron tamén mulleres que contribuíron a recuperar a nosa memoria histórica, a historia do movemento feminista galego, e neste espazo
puidemos saber máis.

Enlaces
Debates feministas 2018: http://xurl.es/lrjhf
Debates feministas 2019: http://xurl.es/akrsk

7.3. Liña de axudas e subvencións para entidades
Desde o ano 2016, e durante tres anos consecutivos, habilitouse un programa específico de axudas e subvencións para fomentar tres liñas de
acción: a igualdade entre homes e mulleres, entre persoas do colectivo
LGTBIQ e a prevención, a loita e a sensibilización contra as violencias
machistas.
Ano a ano foise ampliando o número de entidades beneficiarias, co fin
de que todas as asociacións de Santiago de Compostela que desenvolvesen as súas actividades no termo municipal puidesen optar a estas
axudas, ata agora limitadas ás asociacións de mulleres. O obxectivo:
xerar políticas de xénero transversais e desde a idea de que a igualdade
debe ser cousa de todos e de todas.

Enlaces
Bases da última convocatoria (agosto de 2018): http://xurl.es/u00nr
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7.4. Comunicación e redes sociais
Se algo estivo claro desde o inicio é que o paraugas ‘Territorio das
Mulleres’ debía amparar e implicar a toda a cidadanía na construción
dun modelo de urbe máis amigable para e coas mulleres. Un espazo de
confluencia onde puidesen atoparse os axentes que traballan a prol da
igualdade de xénero na cidade, que os visibilizase e a onde eles mesmos tivesen acceso. Un espazo que se fose ampliando a medida que os
axentes sociais e económicos se ían sumando, creando un valioso mapa
de recursos, lugares e equipamentos como base para unha Compostela
igualitaria e amigable coas mulleres. E isto non podería terse levado a
cabo sen tm.santiagodecompostela.gal e os perfís creados no Facebook,
no Twitter e no Instagram.
Neste sentido, a comunicación xogou un papel fundamental para difundir actuacións, campañas, estudos e actividades da propia Concellaría
de Igualdade, pero tamén doutras concellarías, sempre coa perspectiva
tranversal de xénero na mirada da acción política.
As canles de comunicación foron así mesmo a chave para que o tecido
social compostelán, pero tamén as persoas que nos visitan diariamente,
se sentira parte fundamental do Territorio. Para iso, desde a través da
web tm.santiagodecompostela.gal (con contidos dispoñibles en galego
e castelán) e as súas redes sociais fíxose un constante chamamento á
participación e á implicación doutras institucións, entidades, colectivos
e persoas, sobre todo nas campañas ou períodos do ano de máis actividade (8M, 25N). Finalmente, as accións de sensibilización, as denuncias
contra as violencias machistas e en xeral os achados e as convocatorias
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do movemento feminista, especialmente da capital galega pero tamén de
fóra, foron fundamentais para rematar de cohesionar esta rede.
Os datos falan por si sós: na actualidade son máis de 5.600 as persoas
seguidoras de Territorio das Mulleres no Facebook (máis que a páxina do
Concello de Santiago), case 1.400 en Twitter e máis de 1.200 en Instagram.
Así mesmo, habilitáronse canles de comunicación off line para chegar
ao tecido social menos ou non conectado e, ao tempo, espertar o interese das persoas descoñecedoras das accións de TM: foi o caso do Xornal
Compostela en Negro, que se repartiu durante as accións do 25N de 2018.

Enlaces
web de Compostela, Territorio das mulleres:
http://tm.santiagodecompostela.gal
Facebook: territoriodasmulleres
Instagram: Compostelatm
Twitter: @CompostelaTM
Xornal Compostela En Negro: http://xurl.es/igaf7

58

8. Indo máis aló das estruturas
Como vimos contando, a acción feminista
municipal apoiouse no desenvolvemento de
moitos proxectos e actuacións que implicaron
á cidadanía e aos sectores sociais, económicos,
educativos, culturais... mais hai dous piares
principais que serviron de marco xeral na implementación das políticas de igualdade e no
crecemento da perspectiva transversal como
son Territorio das Mulleres e o IV Plan de
Igualdade.
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8.1. Compostela, territorio das mulleres
A primeiros de 2016 a Concellaría de Igualdade impulsou a creación da
marca Compostela, territorio das mulleres. En principio, formulouse para
crear un mapa que servise para poñer en valor lugares e espazos que
teñen relevancia no relato histórico das mulleres da cidade e para apoiar
e promover aos axentes sociais e económicos que fan unha aposta pola
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres en Compostela.

Páxina de inicio e de recursos da web tm.santiagodecompostela.gal,
web en tres idiomas: galego, castelán e inglés.

Elementos que conforman o mapa feminista
de Territorio das Mulleres
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Hoteis

Restaurantes-bares

Axentes sociais

Lugares

Paseos

14

13

11

6

3

O resultado foi moito máis aló e ademais de comezar os traballos de
dinamización da marca entre o tecido económico do sector da hostalería
(bares, hoteis, restaurantes...) para a creación dun mapa feminista da
cidade e a concreción de boas prácticas para a incorporación da perspectiva de xénero, Territorio das Mulleres [TM] converteuse no paraugas institucional baixo o que se desenvolveron campañas, programas, festas e

Identificador e portapostais para os hoteis e espazos vinculados
a Compostela Territorio das Mulleres.
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Tipografías da marca
As tipografías Karlo Open e Adelle son as corporativas do logotipo,
e tamén as podemos empregar nas aplicacións e na redacción
dos documentos.
A tipografía Karlo Open é da deseñadora Sofie Beier e a Adelle
é unha familia deseñada por José Scaglione e Veronika Burian
de TypeTogether.

Karlo Open
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!@

Adelle Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
Adelle Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
Adelle Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
Adelle Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Manual de identidade de TM e programa de comunicación.

obradoiros e se crearon espazos tan importantes para a participación
social e o feminismo compostelán como a Casa das Mulleres, a recuperación do Premio Xohana Torres, así como cambios na toponimia que
dan conta da aposta por un territorio feminista por parte do goberno
municipal que axudan, por suposto, a construír, o Aeroporto Rosalía
de Castro, o Estadio Vero Boquete de San Lázaro e o Parque Begoña
Caamaño.

A futbolista Vero Boquete
celebrando co Alcalde
Martiño Noriega o cambio de nome do Estadio.

Enlaces
Web de Territorio das Mulleres: http://tm.santiagodecompostela.gal/
Boas prácticas para os establecementos de hostalería: http://xurl.es/53zuf
Marca e manual de Identidade: http://xurl.es/cdw5w
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8.2. O IV Plan Municipal de Igualdade 2017-2020
O IV Plan de igualdade do Concello de Santiago de Compostela naceu
coa intención de ser o marco de actuación sobre o que desenvolver as
políticas locais de xénero para os próximos anos, un plan para construír
unha Compostela na que as mulleres teñan voz e capacidade de decisión, na que a precariedade e a pobreza que actualmente sofren maiormente as mulleres vaia erradicándose, un territorio na que todas poidamos gozar dunha vida libre de violencias machistas, na que a tarefa dos
coidados e as tarefas domésticas estean repartidas de xeito equitativo
e xusto, na que se recoñeza a diversidade sexual, cultural e relixiosa, en
definitiva, un lugar onde as mulleres se sintan protagonistas e iguais na
vida económica, cultural social e política.
A metodoloxía participaciva empregada na súa formulación permitiu
construír o consenso que fundamenta a corresponsabilización dos
axentes sociais deseñándose con base nun proceso de diálogo social,
estruturado a través dos distintos espazos de participación. Partindo
da Diagnose sobre desigualdades elaborada no ano 2015, o Plan toma,
pois, como punto de partida as súas conclusións e recolle tanto a dimensión técnica analizada polo equipo de investigación como as reflexións
xeradas nos espazos de participación, articulados nos seguintes ámbitos de traballo: ámbito político, ámbito técnico e entidades e colectivos
municipais.
Así, o IV Plan de Igualdade 2017-2020 contempla liñas e áreas de actuación para a implementar políticas que apoderen e visibilicen as mulleres.
Así, entre as súas metas figura dotar ao Concello de medidas para incorporar a perspectiva de xénero no desenvolvemento de políticas locais.
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Participación nas mesas de traballo para a elaboración
do IV Plan de Igualdade
Mesas
Mesa de benestar e calidade de vida
Mesa de cultura, deporte e tempo de lecer

Colectivos e mulleres
participantes
16
9

Mesa de apoderamento, participación e asociacionismo

21

Mesa de empregabilidade e condicións laborais

11

Mesa de mulleres rurais

9

Mesa de administración local

15

Total nas mesas de traballo sectoriais

81

Foro da igualdade

30

Tamén para dar apoio ás mulleres que sofren violencia machista, articulando medidas para a prevención e eliminación deste tipo de violencias.
Outra das medidas consideradas é o impulso á inserción laboral das
mulleres, ademais da mellora das condicións laborais no posto de
traballo, favorecendo o benestar das mulleres dende unha perspectiva
integral, con especial fincapé naquelas que están nunha situación de
vulnerabilidade.
Por último, o Plan fomenta o acceso e a participación en condicións de
igualdade en todos os ámbitos municipais, sendo, o Concello, a organización referente na aplicación dun modelo respectuoso coa igualdade
tamén no seu plano organizativo.

Enlaces
Presentación do Plan: http://xurl.es/59svl
IV Plan de Igualdade: http://xurl.es/qqtzv

Tanto TM como o IV Plan de Igualdade acompañaron, nestes últimos anos, todas as actuacións que permitiron converter Compostela
nun territorio máis diverso, máis social, máis verde, máis activo, cun
corazón que latexa sen parar e que quere ser o mellor espazo para
vivir para as súas veciñas e veciños.
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9. Cara onde imos.
Máis futuro en igualdade
A aposta por políticas feministas e a prol da
diversidade en Santiago de Compostela nestes
últimos catro anos resulta evidente, non só
pola cantidade de proxectos e actuacións postas en marcha senón tamén porque disto dan
conta datos obxectivos como o aumento, en
máis dun 90%, do orzamento da Concellaría
de igualdade desde 2015. Porén, aínda quedan
retos para seguir avanzando en igualdade, en
feminismo, en diversidade, como son:
1.

Completar o proceso de incorporación da perspectiva de xénero
na xestión municipal a través da transversaliade, a coordinación
intermunicipal e a elaboración dun plan de formación interno
para persoal técnico e político que favoreza, entre outras, a posta
en marcha de orzamentos municipais de xénero

2. Ampliar as canles de comunicación e influencia das mulleres e
colectivos feministas no deseño e desenvolvemento das políticas
de igualdade a través dun Foro permantente de participación
social para o diálogo, a análise das demandas e a recuperación da
memoria histórica
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3. Consolidar o modelo de coxestión da Casa das Mulleres Xohana
Torres entre o Concello de Santiago e os colectivos e grupos feministas e de mulleres do municipio
4. Seguir promovendo actuacións de apoderamento no ámbito rural
así como actuacións para melloar a información e o acceso das
mulleres aos recursos de igualdade
5. Continuar o desenvolvemento do Observatorio Municipal de
Igualdade e do mapa feminista de Territorio das Mulleres, implicando a novos axentes sociais, económicos e culturais
6. Dotar de máis recursos, orzamento e persoal as estruturas
técnicas municipais responsables das políticas de igualdade e da
prevención e intervención contra as violencias machistas (axente
de igualdade, recurso habitacional alternativo para as mulleres en
situación de violencia e as súas fillas e fillos...)
7. Deseñar novas campañas de prevención e sensibilización en materia de igualdade e violencias de xénero así como accións específicas como protocolos de actuación en diferentes ámbitos (campus
universitario, transportes públicos...)
8. Seguir avanzando cara un modelo de cidade coidadora a través de
accións de sensibilización e do deseño dun Mapa de necesidades
dos coidados que sirvan de base para un Pacto social e económico
sobre a corresponsabilidade
9. Seguir colaborando co tecido asociativo LGTBIQ para elaborar
accións conxuntas en materia de sensibilización e formación, así
como para elaborar unha diagnose participativa sobre as desigualdades que afronta o colectivo LGTBIQ no municipio que sirva
no deseño dun Plan Municipal de Igualdade para a diversidade
sexual e de xénero
10. Crear canles para a participación como o Foro municipal LGTBIQ,
accións de visibilización e espazos para a información e o asesoramento para xente moza
En definitiva, colocar máis lentes violetas na organización municipal
e na sociedade compostelá para garantir e celebrar o feminismo e a
diversidade!
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