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Moción do grupo municipal Por Chantada-CUP para a
adopción de medidas a prol da igualdade.

Antom  Fente  Parada  e  Cruz  Fernández  Rodríguez,  integrantes  de  pleno  direito  da

Corporación do Concello de Chantada e voceiros do grupo municipal Por Chantada-

CUP,  apresentan  ao  abeiro  do  disposto  nos  artigos  94.1  e  94.2  do  Regulamento

Orgánico Municipal e 97.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime

Xurídico das Entidades Locais a seguinte MOCIÓN para a súa discusión e aprobación,

se  procede,  relativa  á  Moción  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP  para  a

adopción de medidas a prol da igualdade. 

  A tal  efeito,  apresentamos  para  a  súa  discusión,  co  alvo  de  suscitar  a

UNANIMIDADE da CORPORACIÓN que permita a súa aprobación, a seguinte

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, aprobado

pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas (ONU) na súa  Resolución 50/134 o 17 de

decembro de 1999, celébrase anualmente cada 25 de novembro, en memoria das irmás

Mirabal, asasinadas o 25 de novembro de 1960 por orde do ditador dominicano Rafael

Leónidas Trujillo. 

Ao coincidir o Pleno con esta efeméride é bon térmola presente e traer ao debate

ao que debería ser o centro da vida política local: o Pleno. Esta data debe servir, no só

para a  reflexión por parte  de toda a  sociedade,  senón tamén para a renovación dos

esforzos por parte das institucións políticas e sociais, por loitar contra esta lacra.   
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De  por  parte,  o  artigo  14  da  Constitución  española proclama  o  direito  á

igualdade e á non discriminación, entre outras, por razón de sexo, e ademais, no

artigo  9.2,  obriga  aos  poderes  públicos  a  promover  as  condicións  para  que  a

igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexa real e efectiva.   

Como administracións máis próximas á cidadanía, os Concellos representan o

cenario  de  intervención  máis  axeitado  para  combater  a  discriminación,  pola  súa

posibilidade de impulsar accións concretas en favor da igualdade. 

No que levamos de 2019, segundo cifras oficiais, son xa máis de 50 as mulleres

asasinadas  e  máis  de  90  vítimas se  somamos  as  crianzas,  segundo  os  dados  de

Feminicidio.net.  

Os  asasinatos  conforman  a  máxima  representación  das  formas  de  terrorismo

machista que continúan sometendo ás mulleres en todos os ámbitos das súas vidas e

representan unha grave e sistemática vulneración dos dereitos humanos de máis da

metade da poboación da nosa sociedade. Esta violencia ten a súa orixe na pervivencia

dun sistema heteropatriarcal, presente en todas as estruturas da sociedade, que tolera a

desigualdade e resta credibilidade e autoridade ás mulleres, mentres cousifica os seus

corpos  e  consolida  pautas  culturais  que  transmiten  e  reproducen  comportamentos

discriminatorios e sexistas.  

Ano tras  ano véñense  denunciando as  dramáticas  consecuencias  da violencia

machista,  froito  das  desigualdades  sociais  que  subordinan  as  mulleres  á loi  de

famille, a unha situación de vulnerabilidade por sofreren múltiplas agresións, e que, a

pesares das reiteradas declaracións, lonxe de minguar, van en aumento, con cifras que

precisan  moito  máis  que unha reflexión pontual  e  unha adhesión  nominal  cando se

achega a data.  

Queda moito por facer, como demostra o  III PIOM que o goberno local está

impulsando. A violencia machista é estrutural e afecta a todos os ámbitos nos que as

mulleres  participan:  non  só  están  expostas  ás  súas  manifestacións  máis  letais  (os

asasinatos),  senón  que  a  feminización  da  pobreza,  a  precarización das  súas

condicións laborais, as fendas salariais, os teitos de cristal, a cultura da violación ou
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os roles de xénero hexemónicos  que limitan a súa capacidade de decisión,  por citar

algúns exemplos, son tamén formas de violencia coas que todas as mulleres conviven.

     

A violencia machista non respecta fronteiras, culturas nen níveis económicos.

Está presente en tempos de conflito e de paz, no fogar, no traballo e na rúa, impedindo

que a  sociedade  avance  no camiño da  igualdade  e  o benestar  común que arelamos

moitas persoas.  

As Administracións Locais, neste contexto, teñen o importante labor, dada a súa

proximidade á cidadanía, de detectar posíbeis casos de violencia machista, así como de

aplicar  en  todas  as  súas  actuacións  cotiás  medidas  que  impliquen  prevención  e

sensibilización,  creando  unha  conciencia  na  poboación  de  tolerancia  cero  cara  a

violencia machista, intentando que esta violencia aflore do entorno íntimo e familiar, á

luz pública, para a súa superación. Para este labor as Corporacións Locais deben contar

cunhas competencias definidas e efectivas e un financiamento axeitado que posibilite

accións eficientes.  

Cómpre  mellorar  as  condicións  laborais das  mulleres,  loitar  contra  as

discriminacións,  promover  a  implantación  efectiva  de  medidas  de  conciliación  e

corresponsabilidade, esixir recursos e medidas para loitar contra a violencia machista,

transformar a economía para un reparto xusto do emprego, o traballo dos coidados e

a riqueza, recoñecer  o dereito das mulleres a decidir sobre os seus corpos, etc. En

soma,  atinxirmos a igualdade entre todos os seres humanos, con independencia da

orientación sexual.

Constatando esta situación, rematar coas discriminacións e a desigualdade entre

mulleres e homes non é só un deber ético, senón tamén un compromiso inaprazábel ou

débeda histórica coas mulleres, no que todas as institucións e axentes implicados teñen

que participar activamente, asumindo un rol activo na loita contra a desigualdade e a

prol da equidade. É preciso denunciar as desigualdades, discriminacións e violencias

que sofre máis da metade da poboación (as mulleres), e reivindicar un novo modelo.  

Ante  esta  situación,  o  Concello  de  Chantada  quere  reafirmar  o  seu

compromiso  coa  loita  contra  a  violencia  machista  e  as  desigualdades  que  a
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lexitiman  e  perpetúan,  así  como  cos  direitos  que  as  mulleres  e  a  comunidade

LGTBI foron conquistando: divorcio, aborto, casamento etc.   

Por todo o exposto anteriormente,  o grupo municipal  Por Chantada-CUP propón ao

Pleno da Corporación do Concello de Chantada o seguinte ACORDO:

1.- Esixir ao resto de Administracións Públicas (Deputación de Lugo, Xunta da

Galiza  e Estado) unha implicación coordinada, achegando os medios necesarios

para garantir a atención xurídica, psicolóxica e social; en definitiva, a protección

efectiva das mulleres, tal e como se indica na Lei de medidas de protección integral

contra  a  violencia  de  xénero.  Reclamamos  que  os  concellos  manteñan  as  súas

competencias  na  loita  contra  a  violencia  machista,  mais  é  mester  dotalos  de

recursos económicos, através dun financiamento local suficiente e xusto. 

2.-  Elaborar,  ao  longo  da  anualidade  2020,  unha  ordenanza  específica  sobre

igualdade (Ordenanza municipal de Chantada para a igualdade na diversidade), non

ronsel das xa feitas por algúns concellos pioneiros nesta materia e que supoña un

novo paso na adopción e  asunción  do enunciado no  III  Plano de  igualdade  de

oportunidades entre mulleres e homes (2019-2024).

3.- Impulsar dende o ámbito local a sensibilización sobre a violencia machista e a

detección e apoio ás mulleres vítimas e ás súas crianzas, facendo da prevención

unha política prioritaria e transversal, que impregne todas as políticas desenvoltas

a través das concellarías e coordinada desde o CIM e os Servizos Sociais. 

4.- Proclamar a “tolerancia cero” cara a violencia machista, empregando todos os

instrumentos, incluído os orzamentarios, que esta Corporación ten ao seu alcance

para facer fronte á lacra da violencia machista de xeito urxente. 

5.-  Deseñar,  en  colaboración  dos  centros  educativos  dotados  dun  Plano  de

Igualdade,  un  plano  de  acción  específico  para  a  prevención  e  erradicación  da
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violencia machista dende a infancia e a adolescencia cos valores de coeducación,

cooperación e respecto.  

6.-  O  Concello  de  Chantada  non  subvencionará  actos  nos  que  a  entidade

organizadora  empregue  o  corpo  das  mulleres  de  xeito  sexista  como  reclamo

publicitario. 

7.- Incluír actos relacionados coa violencia machista no deporte na programación

das xornadas e actividades entorno ao 25 de novembro.   

Asinado en Chantada, a 20 de novembro de 2019, no 17º cabodano do afundimento do 

Prestige a 250 quilómetros das costas galegas.
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