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CONSELLO LOCAL DE VIGO

Rubén Pérez Correa con DNI: 36 136 982 A e con enderezo a efectos de 
notificación na Porta do Sol nº11-bis, entrechán na cidade de Vigo, e teléfono 
658 639 433. En representación de Esquerda Unida de Vigo e dacordo co 
artigo 97.3 do vixente regulamento de organización, funcionamento e réxime 
jurídico das entidades locais, presenta para o seu debate e aprobación no 
pleno a seguinte moción: 

 
Moción “25 novembro 2010” 

 

O 17 de decembro de 1999, a traveso da resolución 54/134, a Asamblea Xeral da 
ONU declarou o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da 
Violencia contra a Muller. A data foi elexida como conmemoración do brutal 
asesinato en 1960 das 3 irmáns Mirabal, activistas políticas da República 
Dominicana, por orde do dictador dominicano Rafael Trujillo (1930—1961). 

Este día foise convertindo pouco a pouco nunha data emblemática na que a 
sociedad manifestase contra todo tipo de violencia cara as mulleres, somentes polo 
feito de ser mulleres. 

Aínda que se deron e se seguern dando pasos importantes para serrar unha 
conciencia social de repulsa e rexeitamento deste tipo de violencia sexista, en 
tódolos lugares do mundo, a violencia de xénero segue a ser unhas das sinais de 
identidade patriarcal que aínda invaden as nosas estruturas e contra as que temos 
que seguir coitando; xa que tan condenable é quen a exerce, coma a sociedad que 
a xustifica, a mantén, a perpetura e a tolera. 

A violencia de xénero, a violencia contra as mulleres, representase de moitas 
maneiras expresas e visibles: violacións, acosos sexuais e laborais, no sexismo 
publicitario, na trata de mulleres e nenas, na prostitución, na mutilación xenital, na 
feminización da pobreza, na marxinación da política, na eliminación da nosa 
historia, nos matrimonios concertados, nos asesinatos por honor, na desigualdade 
salarial, na imposición do burka, … e de maneira simbólica a traveso de pautas 
culturais que transmiten e reproducen comportamentos discriminatorios e sexistas. 

Os Concellos e as Deputacións Provinciais ao ser as administracións máis preto da 
cidadanía, son os gobernos que deben dar unha resposta máis rápida e eficaz a esta 
lacra social. 
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Por todo isto a Agrupación Local de Esquerda Unida de Vigo propón 
ao Pleno da Corporación que se adopten os seguintes   
 
ACORDOS:  
 
1. O goberno municipal comprométese a fomentar unha conciencia social basada no 
respecto e na igualdade en tódalas aquelas actividades que sexan da súa 
competencia no campo da educación e da cultura. 

2. Que realizará un plan integral contra a violencia de xénero, que percorrerá 
transversalmente tódolos programas orzamentarios, de xeito que se convirta nunha 
prioridade política irrenunciable, con dotación económica para a súa axeitada 
execución e para garantir que existan os recursos necesarios para as mulleres 
víctimas de violencia. 

3. Que o concello, non permitirá nos medios de comunicación local e/ou provincial, 
escritos, radiados ou televisados, que se veje a imaxe das mulleres, nin que sexan 
obxecto de obxectualización e discriminación. Desta maneira tampouco permitirá os 
chamados “anuncios de contactos” nin as emisión onde aparezcan as mulleres como 
obxectos de consumo sexual.  

4. Que o concello solicitará ao Goberno Estatal competencias plenas dotas 
presupuestariamente e que as entidades locais xunto coa administración 
autonómica correspondente e estatal colaboren conjuntamente para elimininar a 
violencia de xénero da sociedade. 

5. O Concello comprométese a posibilitar e apoiar o traballo das 
organizacións/entidades do noso ámbito municipal/provincial, que teñan como 
obxectivo a eliminación da violencia machista. 

6. Enviar estos acordos ao Presidente/a do Goberno Autonómico e Estatal, e ao 
Parlamento Autonómico e as Cortes Xerais, instadólles ás modificacións necesarias 
das leis respectivas sobre violencia de xénero e ao aumento orzamentario, coa 
finalidade de que éstas aborden de xeito transversal e con mayores recursos 
económicos. 


