PROTOCOLO
INTERINSTITUCIONAL
PARA A MELLORA
DA ATENCIÓN INTEGRAL
EN CASOS DE VIOLENCIA
MACHISTA NO CONCELLO
DE PONTEAREASNovembro de 2019

CIM de Ponteareas
Rúa de Oriente, 8, 2º andar

986 644 653

cim@ponteareas.es

Novembro de 2019

Edición
Centro de Información
ás Mulleres de Ponteareas
Realización
Mar Fernández Cendón
Deseño e maquetación
Nadina Gráfica

ÍNDICE
Introdución / 7
Diagnose / 13
Acordo / 19

Obxectivos / 22

Principios de actuación / 23

Ámbito de aplicación / 26
Compromiso / 26

Pautas de actuación / 29
Ámbito educativo / 31
Centro sanitario / 33

Servizos sociais / 35

CIM / 37

Forzas de seguridade / 39
Xulgado / 42

Procedemento en caso de morte por violencia
de xénero, agresións baseadas en prexuízos
sexoxenéricos ou agresións sexuais / 45
Anexo I. Modelo de comunicado / 49
Anexo II. Indicacións para informar das agresións por violencia machista / 53
Anexo III. Ficha de traballo / 57
Anexo IV. Recursos / 63

Homenaxe á parteira de Areas Carmen «A Perrixa»

INTRODUCIÓN

A violencia machista
ten a súa causa no
sistema sexo-xénero
que establece unhas
expectativas sociais
de como debemos ser
e uns roles diferenciados
e xerárquicos, para
mulleres e homes,
e sitúa todo o asociado
á feminidade no lugar
subordinado.

As violencias machistas son, sen dúbida, unha das manifestacións máis visibles, recoñecibles e alarmantes das desigualdades sociais que provoca o sistema de xénero. Aínda que este tipo
de violencia non é un fenómeno novo, nos últimos anos desenvolveuse un proceso de denuncia, discusión, visibilización e toma de
conciencia que permitiu deixar de considerala unha cuestión privada a recoñecela como un problema social. Un cambio no que
tivo un papel fundamental o movemento feminista organizado.
Segundo a define a Lei 1/2004, a violencia de xénero é «todo acto
de violencia física e psicolóxica, incluídas as agresións á liberdade sexual, as ameazas, as coaccións ou a privación arbitraria de
liberdade», que se exerce sobre as mulleres, «por quen sexa ou
fosen os seus cónxuxes ou de quen estea ou estivesen ligados
a elas por relacións similares de afectividade, aínda sen convivencia». A partir da Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación
do sistema de protección á infancia e á adolescencia, tamén se
recoñece como afectadas ás criaturas que conviven con estas
situacións1.
A violencia machista ten a súa causa no sistema sexo-xénero
que establece unhas expectativas sociais de como debemos ser
e uns roles diferenciados e xerárquicos, para mulleres e homes,
e sitúa todo o asociado á feminidade no lugar subordinado. Esta
construción sociocultural tamén determina como se espera que
expresemos a nosa identidade de sexo ou de xénero e como se
supón que debemos relacionarnos afectiva e sexualmente. Desta forma, todas as posibilidades de existir que non se axusten

1. Art 12.3: «Cando os [e as] menores se atopen baixo a patria potestade, tutela, garda
ou acollemento dunha vítima de violencia de xénero ou doméstica, as actuacións dos
poderes públicos estarán encamiñadas a garantir o apoio necesario para procurar a
permanencia [das e] dos menores, con independencia da súa idade, con aquela, así
como a súa protección, atención especializada e recuperación».
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ao modelo normativo2 son vulnerables a vivir situacións de violencia. Por tanto, xa que se trata da mesma causa, este protocolo
tamén inclúe como violencia machista calquera agresión cara
persoas do colectivo LGBTQI+ que teña como orixe os prexuízos
sexoxenéricos.
Estas desigualdades, baseadas nas relacións de poder que se
establecen social e culturalmente e, por tanto, cun compoñente
estrutural, necesitan unha resposta firme e coordinada por parte
de toda a sociedade para transformarse en relacións igualitarias
e cultura do bo trato.
Nesta liña, o obxectivo principal co que se promoveu este protocolo é o de dotar o concello de Ponteareas de instrumentos
eficaces para enfrontar as violencias machistas. Para este fin, o
presente documento establece pautas coordinadas na actuación
dos servizos implicados na detección, atención e seguimento de
casos de violencia machista e reforza a actuación coordinada
destas institucións do ámbito local de Ponteareas.

Este recurso está disposto como un itinerario marco en evolución, con vontade de adaptarse a unha realidade diversa e escoitar e tratar de dar resposta ás necesidades das persoas violentadas polo machismo.

2. A orde de xénero, ademais de situar a masculinidade tradicional como hexemónica,
regula a forma de expresar e sentir a nosa identidade a través da cisnormatividade e
sitúa a heterosexualidade como a única orientación do desexo visible e recoñecida.
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Lexislación aplicable
Declaración Universal dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas
(1948)
Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril,
do Estatuto de Autonomía para Galicia
Convención sobre a eliminación de
todas as formas de discriminación
contra a muller (1993)
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal
Lei 27/2003, do 31 do xullo, reguladora da orde de protección das vítimas de violencia doméstica
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
homes e mulleres
Principios de Yogyakarta (2007)
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Decreto lexislativo 2/2015, do 12
de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións
legais da Comunidade Autónoma
de Galicia en materia de igualdade
Lei 4/2015, do 27 de abril, do estatuto da vítima de delito
Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola
que se modifica a Lei 11/2007, do
27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais
en Galicia
V Plan de igualdade local de oportunidades entre mulleres e homes
do Concello de Ponteareas

Retrato do matrimonio «sen home» de Marcela Gracia Ibeas e Elisa
Sánchez Loriga, celebrado o 8 de xuño de 1901 na Coruña.

DIAGNOSE

Rosquilleiras de Ponteareas.
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A análise dos datos rexistrados nos últimos anos confirma a preocupación dos servizos que traballan na sensibilización, atención e acompañamento de situacións de violencia machistas no
ámbito de Ponteareas. Hai un elevado número de mulleres que
manifestan estar ou ter estado en situacións de violencia de xénero, algo que corroboran as cifras de denuncias presentadas
e incoadas e de medidas de protección en activo no municipio
cada ano. O aumento das menores de 25 anos que acudiron aos
servizos neste ano fainos pensar que, lonxe de reducirse, estes
datos poden manterse no tempo polo que é precisa unha intervención coordinada e directa urxente.
No verán de 2019, o CIM de Ponteareas levou a cabo unha enquisa para recoller información sobre aspectos relacionados co
acoso e as agresións sexuais en espazos de ocio. Esta investigación, na que participaron maioritariamente mozas menores
de 25 anos, achega información de interese para a elaboración
deste protocolo. Segundo os datos recollidos, case o 70% das
322 persoas que participaron recoñecen que presenciaron ou viviron actos de violencia machista —nomeadamente situacións
de acoso, coacción ou comentarios ofensivos— e, arredor da metade, sinalan sentirse inseguras en diferentes espazos públicos
do Concello e, mesmo, deixar de facer cousas por este motivo.
Aínda que non dispomos de datos anteriores para facer un estudo comparado, estas respostas parécennos suficiente motivo
para considerar a violencia sexual como outra das dimensións
que este protocolo debe recoller de forma prioritaria. Alén disto,
a incorporación das agresións sexuais no Pacto de Estado contra
a Violencia de Xénero apoia a nosa intención de enfrontar este
traballo cun enfoque integral.
No caso da violencia baseada en prexuízos sexoxenéricos, temos
coñecemento de agresións a persoas da comunidade LBTQI+
nos últimos anos, comentarios e accións contra a diversidade
como arrancar carteis de campañas ou a queima da bandeira exposta no Concello de Salvaterra de Miño en conmemoración do
28X, Día do Orgullo LGBTQI+, este mesmo ano. Estes anteceden15

tes reafirman a nosa vontade de incorporar esta dimensión especificamente para previr comportamentos violentos, sensibilizar a
favor da diversidade sexoxenérica e apoiar e atender a calquera
persoa violentada por actitudes e comportamentos machistas.
Como punto de partida sobre a que articular este protocolo,
quixemos valorar as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades locais para facer fronte ás violencias machistas.
Os aspectos externos que máis inciden de xeito negativo son os
elevados índices de violencia machista, a amplitude xeográfica
e a cantidade de poboación que asiste aos servizos locais, ao
ser Ponteareas o núcleo máis grande da comarca Condado-A
Paradanta e, polo tanto, onde se atopan centralizados algúns dos
recursos dos que carecen os oito concellos limítrofes.
Destacamos, entre as fraquezas internas, a necesidade de desenvolver un traballo coordinado por parte de todas as institucións
implicadas; a urxencia de clarificar as funcións de cada ente e os
pasos que se deben seguir para poder dar unha resposta harmonizada que reforce a atención integral; a esixencia por parte das
e dos profesionais de actualizar a súa formación nesta materia;
a necesidade de máis recursos e persoal especializado nos servizos de atención directa e a demanda de acompañamento que
realizan as persoas que acoden aos servizos locais.
Tamén existen oportunidades que consideramos relevantes para
dar un pulo á consolidación da loita contra as violencias machistas. Por unha banda, destacamos a sensibilidade social e a implicación de certos sectores da poboación para loitar contra as
desigualdades de xénero e rexeitar as violencias machistas; unha
presión social que se traslada ás institucións e se materializa en
accións concretas —como o Pacto de Estado contra a Violencia
de Xénero e a dotación orzamentaria deste instrumento— que
permiten afianzar o traballo das institucións locais.
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O potencial interno de Ponteareas para enfrontar as desigualdades pasa pola existencia dun servizo estable específico e
continuado no tempo, o Centro de Información ás Mulleres; un
compromiso institucional forte artellado a través da Mesa interinstitucional e a implicación profesional e persoal de axentes
das diferentes institucións locais —desde os centros educativos
ata o xulgado— que permiten avanzar na posta en marcha de
plans e accións, facilita a comunicación entre servizos e posibilita dar unha resposta harmonizada e firme.

Primeira manifestación galega pola liberdade sexual. Vigo, 28 de xuño de 1981.
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O balance desta análise DAFO permítenos extraer unha serie de
conclusións das que parte o traballo que queremos impulsar para
deseñar as liñas de actuación da Mesa:
Fomentar un compromiso real entre os diferentes
organismos e institucións
relacionadas coa violencia
machista.

Formarse en violencia machista, de forma que todas
e todos compartamos un
marco común.

Reforzar a coordinación
entre as institucións cun
papel directo fronte ás violencias

Establecer a mesa como
un grupo de traballo permanente que poida dar
resposta ás necesidades
detectadas.

Establecer canles de comunicación efectivas e seguras para o tratamento das
violencias machistas

Seguimento e avaliación
continua do traballo realizado polas institucións integrantes da Mesa.

Definir as funcións que ten
cada unha das institucións
e organismos e organizar
unha resposta integral harmonizada.
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ACORDO

Marisol e Isabel, primeiras mulleres na banda de música Unión de Guláns.
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Ponteareas, 23 de outubro de 2019

Reúnense:
Carrera Blanco, Verónica
—Concellería de Benestar Social
e Igualdade do Concello
de Ponteareas
Fernández Bernárdez, Diego
—Traballador social do CIM
e secretario da Mesa
Fernández Cendón, Mar
—Técnica de Igualdade do CIM

Plana Pintos, Raquel
—Médica de familia, Xefa
do servizo SAP Ponteareas
Porto Prego, Alfonso
—Coordinador do Servizo do Centro
de Saúde de Ponteareas
Rey González, Miguel
—Comandante do Posto Accidental
de Ponteareas da Garda Civil

Fernández Iglesias, Nuria
—Traballadora social. Coordinadora
dos Servizos Sociais Comunitarios
Básicos de Ponteareas.

Rodríguez Cobas, Silvia
—Garda Civil de Ponteareas

Garabal Montes, Mirian
—Orientadora do IES do Barral

Fernández Sóto, Ana Mª
—Traballadora social do Centro
de Saúde de Ponteareas

García Díaz, Irene
—Garda Civil VOP1 Pontevedra
Grupo EMUME
García Otero, Rosa Mª
—Directora do CPR Plurilingüe
La Inmaculada
González Carballido, Mª del Carmen
—Cruz Vermella
Moldes, Benigno
—Oficial da Policía Local

Romero Paramos, Isabel
—Directora, Psicóloga do CIM

Vázquez Lodeiro, Begoña
—Educadora familiar
Vilaboy Romero, Manuela
—Xefa da Unidade Contra Violencia
sobre a Muller da Subdelegación
de Goberno en Pontevedra
Yanes Sobral, Antonia
—Avogada do CIM

Este protocolo recolle o consenso da Mesa interinstitucional
contra as violencias machistas de Ponteareas, composta polas
institucións locais que tratan, desde os seus ámbitos de traballo,
cos distintos aspectos das violencias que teñen a súa orixe no
sistema sexo-xénero (sensibilización e formación, detección, información, atención, acompañamento e seguimento).
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Obxectivos

Xeral
Articular unha resposta coordinada, no ámbito das súas competencias, para garantir o dereito das mulleres, menores dependentes destas e das persoas do colectivo LGBTQI+ —que residan ou
se atopen en Ponteareas— a vivir unha vida libre de violencias,
autónoma e libre e asegurar a atención desde unha acción integral entre os organismos e servizos implicados.
Operativos
Crear un modelo de xestión con implicación política e técnica .
Organizar unha estrutura estable, permanente e
visible de resposta ás necesidades das persoas violentadas por comportamentos e actos machistas.
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Pautar a intervención local de detección, atención
e seguimento das violencias machistas.
Formalizar a mesa local
interinstitucional como
un mecanismo de seguimento con formación
continua e actualizada en
perspectiva de xénero e
feminista.

Principios de actuación

Prevención e detección
A mellor medida e a máis efectiva para facer fronte ás violencias machistas é a prevención e a detección. De acordo
a este principio, é importante actuar para fomentar a formación e a participación activa, comprometida e responsable
de profesionais e cidadanía, recoñecendo e rexeitando as
actitudes e comportamentos de violencia machista.
Atención integral especializada
Este acordo interinstitucional, e as accións levadas a cabo
no ámbito das competencias de cada entidade, deben buscar garantir a atención, apoio, acollida e recuperación integral
ás persoas afectadas por esta violencia da man de equipos
profesionais cualificados e multidisciplinares.
A presenza deste principio obriga a manter actualizada a
formación en perspectiva de xénero nos equipos de todos
os servizos.
Confidencialidade e protección de datos
O Regulamento que desenvolve a Lei orgánica de protección
de datos outorga o máximo nivel de protección aos datos
persoais derivados de actos de violencia de xénero.
Ademais, tamén se aconsella a aplicación destes criterios
a todas as formas de violencia contra as mulleres, polo que
este protocolo asume o principio de garantir a confidencialidade dos datos que poidan servir para identificar ou localizar
as vítimas dunha agresión, en todas as fases de atención e
acompañamento.
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Tamén cómpre recordar que revelar datos que vulneren a intimidade da vida sexual ou da saúde de alguén é un delito
tipificado no apartado 5 do artigo 197 do Código penal.
Coidado e confianza
Co afán de que o tratamento sexa coidado e se poida dar
nun ambiente tranquilo, de confianza e respecto, establécese
como condición crear as condicións axeitadas tratando de
dispor de instalacións que permitan a atención personalizada.
Nas situacións nas que a persoa afectada teña que estar o
agresor ou agresores, terase a prevención de que non coincidan, habilitando medios de separación adecuados.
A persoa violentada ten o dereito a estar acompañada sempre por unha persoa da súa elección.
Prioridade, eficacia e axilidade
Nas diferentes institucións daráselle atención prioritaria a
tratar estas situacións e atenderase ás necesidades específicas de cada persoa para ofrecer un tratamento eficaz e áxil.
Nos casos nos que o estado da vítima esixa atención médica inmediata, daráselle prioridade, tanto ás lesións físicas,
como a calquera grao de alteración emocional que deba ser
tomado en consideración.
Acoller a diversidade
Respectaranse sempre o nome e o xénero sentido das persoas. Esta práctica reduce a discriminación e o sufrimento
e reforza a protección e exercicio dos dereitos das persoas
trans.
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Protección
Debe garantirse a protección integral e inmediata ás persoas
que se atopen en situación de risco, mediante a activación
de todos os recursos dispoñibles.
As medidas que se tomen irán encamiñadas a asegurar a
integridade da persoa agredida e o control do agresor ou
agresores.
Mínima vitimización
Todas as actuacións, tanto de prevención como de atención,
deben eliminar estereotipos, prexuízos e calquera trazo que
poida provocar a vitimización secundaria da persoa afectada. A atención profesional dos servizos locais non debe,
en ningún caso, responsabilizar a vítima, nin xulgar a súa
actuación. Na medida do posible, a comunicación entre os
servizos debe procurar que non se vexan na obriga de repetir
feitos probados unificando as declaracións e informes.
Empoderamento
As accións profesionais levadas a cabo tratarán de apoiar
a capacidade das persoas atendidas para adoptar as súas
propias decisións no seu proceso de recuperación integra e
impulsar a súa independencia e responsabilidade persoal.
Coordinación
A finalidade deste Protocolo é mellorar a atención das persoas que poidan vivir situacións de violencia machista. Con
este fin, establecese como un principio de actuación prioritario, a coordinación de todos os axentes locais implicados
que actuarán seguindo unhas pautas comúns.
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Ámbito de aplicación
Este documento establece unha guía para coordinar as actuacións locais en casos de violencia de xénero, violencias machistas e agresións sexuais en Ponteareas. O acordo céntrase no
ámbito da detección, atención e seguimento.
As medidas de prevención, sensibilización e formación —fundamentais na abordaxe integral da desigualdade que sostén as violencias— serán desenvoltas nas accións e programas do V Plan
de igualdade e noutras paralelas que as diferentes institucións,
servizos e axentes implicados desenvolvan no ámbito do Concello de Ponteareas.

Compromiso
A Mesa acorda establecer o seu compromiso:
A ter como marco de referencia na súa intervención
o presente protocolo.
A seguir formándose en
igualdade e violencias machistas.
A traballar pola mellora da
atención.
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A a reunirse anualmente
—e as veces extraordinarias que sexa preciso—
para facer o seguimento e
avaliación das actuacións
e para realizar os axustes
necesarios para corrixir e
mellorar o funcionamento
deste acordo.

Institucións locais
e ámbitos de actuación

PREVIR

DETECTAR

Todas

Centro sanitario
Centros educativos
Servizos sociais
Forzas e corpos
de seguridade

INFORMAR

Centros educativos

CIM
ONG

CIM

ATENDER

CIM

Forzas e corpos
de seguridade

Centro Sanitario

Xulgado

ACOMPAÑAR

CIM
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PROTEXER

Ángela Ruíz Robles, mestra e inventora da enciclopedia mecánica (1949).

PAUTAS
DE ACTUACION

Concepción Rodríguez Álvarez, «Concha de Luneda», cantareira
da Cañiza, conservadora e transmisora da nosa tradición oral e musical.
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Actuacións

Obxectivos

Ámbito educativo

Sensibilizar para previr condutas machistas e relacións de mal trato.
Capacitar o persoal educativo, as nenas e nenos
e a mocidade no recoñecemento e rexeitamento
das violencias machistas.
Contribuír, desde a educación, a dar unha resposta
integral fronte á desigualdade de xénero.

Promover e formar o alumnado e persoal dos centros
educativos en relacións igualitarias.
Identificar e actuar ante actitudes e comportamentos
machistas.
Elaborar e implantar un plan de intervención axeitado.
Valorar e acompañar as situacións detectadas.
Derivar aos servizos de atención oportunos en cada
caso.
No caso de que o agresor estea escolarizado no propio
centro, adoptaranse as medidas correctoras previstas
na normativa de convivencia.
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Comunicación

Establecer en cada centro educativo unha figura para
participar na Mesa e que actúe como enlace co resto de
profesorado e persoal dos centros. O cambio da persoa
de contacto debe ser comunicado a través das canles
establecidas.

Indicadores

Recoméndase a realización dun informe, cuantitativo e
cualitativo, para presentar nas reunións de traballo da
Mesa. Como mínimo suxírese que recolla as situacións
identificadas, o estado dos itinerarios de acompañamento, unha avaliación de resultados que permita verificar
que existen cambios con respecto á situación de violencia machista detectada, e calquera análise que se
desenvolvese no centro para avaliar as violencias machistas.
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Nesta cuestión, os centros educativos deben actuar de
forma coordinada co CIM de Ponteareas.

Actuacións

Obxectivos

Centro sanitario
Detectar posibles situacións de violencia.
Atender as persoas violentadas nun clima de confianza axeitado.
Mellorar a actuación asistencial sanitaria das vítimas da violencia machista desde a perspectiva de
xénero.

Valorar a situación da persoa que acude á consulta
abordando aspectos biopsicosociais e tendo en conta
se hai algunha alerta de posibles signos ou síntomas
de violencia.
Ofrecer atención sanitaria integral e rexistrar toda a información.
Diagnosticar e, cando proceda, emitir o parte de lesións
e o informe médico correspondente, consensuado coa
vítima, e informala da obriga de comunicar por escrito a
situación ao xulgado.
Valorar a situación de seguridade.
Informar e derivar ao recurso que proceda.
Se fose preciso, facilitar o ingreso nun centro da Rede Galega de Acollemento para vítimas de violencia de xénero.
Manter actualizada a historia clínica coa descrición detallada de evidencias posteriores, indicadores de sospeita, síntomas etc.
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Comunicación

Establecer no centro de saúde unha figura que actúe
como enlace coas institucións da Mesa e co resto de
persoal sanitario. O cambio da persoa de contacto debe
ser comunicado a través das canles acordadas no funcionamento da Mesa.

Indicadores

Suxírese levar a cabo unha avaliación completa para
compartir coas outras institucións participantes na
Mesa.
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O centro de saúde precisa traballar de forma coordinada
co CIM de Ponteareas, cos corpos e forzas de seguridade e co xulgado.

Como mínimo, recollerá os casos detectados, información sobre o desenvolvemento do protocolo de actuación e o resultado de calquera investigación que se
desenvolvese no centro para coñecer as situacións de
violencia machista.

Actuacións

Obxectivos

Servizos sociais

Detectar actitudes, comportamentos e situacións
de violencia machista.
Funcionar como porta de entrada aos servizos sociais especializados en violencias machistas.
Minimizar as consecuencias das violencias machistas nas persoas afectadas por múltiples discriminacións.

Identificar indicadores que poidan ser compatibles con
situacións de violencia machista.
Recoller as demandas específicas da persoa que acode aos servizos sociais e prestar apoio para resolver a
situación.
Avaliar a situación de vulnerabilidade na que se atopa a
vítima e as persoas do seu contorno (menores e/ou dependentes ao seu cargo ou que convivan coa situación
de violencia).
Rexistrar a historia social da persoa afectada e incluír o
consentimento informado asinado para poder compartir
a información do caso.
Informar e derivar ao recurso que proceda.
Xestionar a coordinación cos servizos de menores e cos
recursos para persoas dependentes afectadas por situacións de violencia machista.
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Comunicación

Establecer entre o persoal de Servizos Sociais unha figura que actúe como enlace coa Mesa e co resto das
traballadoras. O cambio da persoa de contacto debe ser
comunicado internamente á Mesa.

Indicadores

Facer un seguimento dos casos tratados co servizo social especializado.

Recoméndase manter as violencias machistas como
un apartado propio na memoria anual do servizo, para
poder utilizala como diagnose e ferramenta de traballo
na Mesa interinstitucional. Proponse que incorpore as
situacións de especial vulnerabilidade e discriminación
múltiple e todos aqueles indicadores sociais que o equipo considere oportunos para realizar unha avaliación
efectiva.
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A actuación dos servizos sociais dará prioridade á comunicación co CIM e estará coordinada coas forzas e
corpos de seguridade e co xulgado.

Obxectivos

CIM

Previr situacións de violencia machista.
Atender as demandas, individuais ou colectivas,
en asuntos relacionados coa promoción social da
igualdade de xénero.
Acompañar de forma prioritaria ás persoas en situación de violencia, ás súas criaturas e dependentes ao seu cargo, así como ás persoas do colectivo
LGBTQI+, ás súas familias e persoas da súa rede
afectiva.

Actuacións

Promover as relacións igualitarias e formar na cultura do bo trato.

Detectar indicios de situacións de violencia machista.
Informar sobre os dereitos e recursos dispoñibles e axeitados para cada situación concreta.
Atender psicoloxicamente as persoas afectadas.
Asesorar legalmente as persoas que o precisen.
Acompañar no proceso de recuperación integral.
Informar e derivar ao recurso que proceda.
No caso de que desexe ou precise abandonar o domicilio pola situación de risco, xestionar o traslado e o ingreso nunha vivenda de emerxencia ou nun centro da
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Rede Galega de Acollemento para vítimas de violencia
de xénero. Nos casos nos que non poida facer uso de
ningún destes recursos buscarase un alternativo.

Comunicación

O CIM é o servizo encargado de coordinar a comunicación da Mesa interinstitucional, convocar as reunións e
promover actividades e accións que poidan ser de interese para mellorar a atención integral fronte ás violencias machistas.

Indicadores

Facer o seguimento

Suxírese realizar unha memoria anual específica para
analizar as cuestións relacionadas coas tres dimensións
das violencias machistas que recolle este protocolo.
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Os cambios de contacto do persoal do CIM deben ser
debidamente informados ao resto de integrantes da
Mesa.

Forzas de seguridade

Obxectivos

Garda Civil e Policía Local

Asistir e protexer as persoas sobre as que se exerceron violencias machistas e integrar a perspectiva
de xénero.
Controlar os agresores para minimizar as situacións de risco e evitar que se repitan os comportamentos violentos.

Actuacións

Traballar, de forma coordinada, para reducir as situacións de violencia machista que se producen en
Ponteareas.

Intervir nos lugares onde se producen os feitos e adoptar as medidas de seguridade oportunas, actuando sobre o agresor ou agresores para protexer as persoas
afectadas.
Informar debidamente sobre os seus dereitos á vítima
de violencias machistas. Nos casos de violencia de xénero, se a muller se atopa en situación administrativa
irregular, informaráselle sobre a normativa vixente para
as persoas estranxeiras.
Xestionar o coidado das ou dos menores ou persoas
dependentes baixo a tutela ou que convivan coa persoa
violentada.
Recoller a denuncia e, se procede, elaborar o atestado
correspondente.
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Actuar de oficio se a muller decide non interpor denuncia nos casos de violencia de xénero recollidos na Lei
1/2004.
Valorar o risco e solicitar ao Xulgado as ordes de protección ou outras medidas cautelares necesarias para asegurar a integridade da persoa afectada. Mentres non se
determinen xudicialmente, as forzas de seguridade serán
as encargadas de establecer as medidas de protección
preventivas necesarias segundo o nivel de risco estimado.
Derivar aos servizos que proceda. Unha vez valoradas
as circunstancias de cada caso, poderán acompañar as
vítimas ao seu domicilio a recoller os efectos persoais
necesarios, sempre que o agresor non se atope detido.

Comunicación

Tramitar o acceso a un centro da Rede Galega de Acollemento para vítimas de violencia de xénero se a muller
o precisa.
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A recente creación dun equipo específico contra a violencia de xénero, que implica ao posto da Garda Civil de
Ponteareas, facilita a comunicación directa de calquera servizo involucrado coa garda civil especializada na
atención destes casos.
Debe manterse actualizado o contacto do responsable do
equipo e das e dos axentes que operen en Ponteareas.
A Garda Civil e a Policía Local, cando proceda, actuarán
de forma coordinada cos servizos sociais especializados, o centro médico e o xulgado para asegurar un procedemento rápido e seguro de intercambio recíproco de
información.

Indicadores
41

Recoméndase elaborar un documento propio de traballo
con datos relevantes para o funcionamento da Mesa.
Sería interesante que este informe achegase información cuantitativa e cualitativa dos casos tratados e do
funcionamento do grupo específico contra a violencia
de xénero.

Medidas

Obxectivos

Xulgado

Protexer as persoas violentadas por accións constitutivas de delitos baseados no xénero.
Sancionar os actos de violencia machista.
Contribuír á recuperación integral das vítimas das
violencias machistas.

Velar polo coidado e a protección da vítima e proporcionar os medios para que non teña que compartir espazos
co agresor durante o proceso xudicial.
Axuizar e fallar sobre os actos de violencia machista.
Adoptar as medidas de protección proporcionadas
e efectivas para cada caso concreto. Cando se active
unha orde de protección, debe informar sobre a situación procesual e penitenciaria do agresor, salvo cando
a persoa violentada renuncie a esta información ou se
isto puidese prexudicar o desenvolvemento da causa.
Seguir e controlar o cumprimento da sentenza condenatoria, en especial, das medidas de protección e seguridade.
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Comunicación
Indicadores
43

Formalizar no Xulgado unha persoa que participe na
Mesa e opere como enlace co resto de institucións.
O cambio da persoa de contacto debe ser comunicado
polas vías establecidas.
Actuar de forma coordinada cos servizos sociais especializados e coas forzas e corpos de seguridade.

Proponse a redacción dunha memoria que complete o
informe anual do Consello Xeral do Poder Xudicial.
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PROCEDEMENTO
EN CASO DE AGRESIÓN GRAVE OU MORTE POR VIOLENCIA
DE XÉNERO, AGRESIÓNS BASEADAS EN
PREXUÍZOS SEXOXENÉRICOS OU AGRESIÓNS SEXUAIS.
CANDO SE TEÑA COÑECEMENTO DALGUNHA
DESTAS SITUACIÓNS
E EXISTAN INDICIOS
SUFICIENTES PARA
DETERMINAR QUE FOI
CONSECUENCIA DA
VIOLENCIA MACHISTA,
A FÓRMULA PARA ACTUAR SERÁ:
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Primeira manifestación galega pola liberdade sexual. Vigo, 28 de xuño de 1981.

Actuación do Concello de Ponteareas ante calquera
caso de morte por violencia machista, agresións
baseadas en prexuízos sexoxenéricos ou agresións
sexuais no territorio galego:
Unha vez verificados os feitos e a maior brevidade posible, o Concello de Ponteareas elaborará un comunicado que se adaptará ás
circunstancias específicas de cada caso. (Anexo 1). Este aprobarase na Xunta de Portavoces e difundirase a través dos medios
de comunicación locais, na web e nas redes socias do Concello.
Este comunicado enviarase á Secretaría Xeral de Igualdade para
o seu coñecemento.
O Concello de Ponteareas convocará unha concentración institucional de 15 minutos, dos cales 1 minuto será de silencio,
á hora e día que así o decida a Xunta de Portavoces baixo o lema:
«Ponteareas contra as violencias machistas». A dita convocatoria publicarase na web municipal e na aplicación Gestiona e convidarase a participar na concentración a todo o persoal municipal
e á cidadanía en xeral.
A estes actos acudirá, polo menos, un ou unha representante de
cada partido político do Concello de Ponteareas.
A concelleira de Igualdade informará mediante vía telefónica
desta acción aos colectivos feministas e valorarase con eles
a posible realización doutras accións cordinadas. O Concello terá
en conta as diferentes convocatorias dos colectivos feministas.
Informarase á cidadanía por comunicado de prensa, web e redes
sociais do Concello da realización desta concentración, así como
o compromiso do Concello de Ponteareas de apoiar outras actividades de rexeitamento ás violencias machistas que se decidan
realizar.
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Actuación do Concello de Ponteareas ante calquera
caso de morte por violencia machista, agresións
baseadas en prexuízos sexoxenéricos ou agresións
sexuais no Concello de Ponteareas:
Convocatoria do Pleno para aprobar unha declaración institucional de repulsa e apoio á familia e persoas próximas á vítima.
Coidarase o tratamento da información para non producir nesgos
de xénero e non incidir na dobre vitimización nin no morbo.
Establecer un contacto respectuoso e coidadoso coas familias
e persoas máis achegadas á vítima para, de forma directa, amosarlles apoio e solidariedade.
Convocatoria á cidadania, como na actuación anteriormente descrita dalgún caso acontecido no territorio galego.
Análise do caso concreto por parte dun grupo composto polas
entidades máis diretamente implicadas, coordinado polo CIM.
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ANEXO I.
MODELO
DE COMUNICADO

Mulleres de Ponteareas transportando na cabeza produtos
do campo. Ambas identificadas como Carmen Groba.
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Concentración de rexeitamento e solidariedade
A Corporación Municipal do Concello de Ponteareas,
convoca para o día
,
o persoal do Concello, o persoal político e toda
a veciñanza que desexe unirse, a unha concentración
ás
na porta da Casa do Concello, para manifestar
publicamente a condena e rexeitamento polo ASASINATO
ACONTECIDO O DÍA
en
.
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Traballadoras de Aceros del Tea.

II. INDICACIÓNS
PARA INFORMAR
DAS AGRESIÓNS POR
VIOLENCIA MACHISTA

Incluímos unha serie de recomendacións, a ter en conta para comunicar publicamente agresións por violencia machista, na procura de manter os principios nos que se basea este protocolo en
todas as actuacións institucionais.
Cando teñamos coñecemento de que se trata dunha situación
das que aborda este protocolo utilizaremos os termos violencia
machista, violencia sexista, violencia de xénero, violencia contra
as mulleres ou violencia baseada en prexuízos sexoxenéricos,
segundo proceda.
Procuraremos mencionar as fontes informadas que sinalan o
sucedido como un acto de violencia machista. As forzas de seguridade son quen imputan os feitos, salvo que o sucedido sexa
un acto xulgado.
Mentres non exista unha sentenza firme, falaremos sempre
de presunto (agresor/autor/criminal/homicida/reo), sospeitoso,
arrestado, detido, imputado, acusado ou procesado. Se confesou a súa culpabilidade poderemos indicar que se trata do autor
confeso.
Podemos facer referencia explícita a quen foi o suxeito da acción
violenta empregando fórmulas como «un home está detido por...»
Ao referirnos á persoa violentada recomendamos, segundo os
casos, usar os termos muller/moza ou mozo/nena ou neno, veciña, vítima, vítima mortal, en situación de violencia, que sofría
violencia de xénero, agredida, falecida, morta ou asasinada.
Respectaremos sempre o dereito á intimidade e a dignidade das
persoas violentadas, non se difundirán datos que as poidan identificar para garantir o seu anonimato.
Prestaremos especial atención a non comunicar detalles como
a nacionalidade ou calquera dato que reproduza estereotipos e
prexuízos sen achegar información. O fin que se busca é comunicar un feito e a situación das persoas afectadas.
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Trataremos de abordar estas agresións como unha violación dos
dereitos humanos e como un atentado contra a dignidade das
persoas.
É importante recalcar que estes feitos son un problema social e
non tratalos como casos illados. A violencia de xénero ten como
causa un modelo social patriarcal que subordina as mulleres e
todo o asociado coa feminidade ao masculino e opera como un
mecanismo para seguir reproducindo a desigualdade.
Podemos incluír datos das persoas violentadas por esta causa
das que os diferentes servizos teñan coñecemento (número de
consultas por violencia de xénero ou prexuízos sexoxenéricos,
denuncias efectivas, detidos e condenados durante o ano ou
calquera outra información útil para informar e sensibilizar á poboación).
Mentres non se dite sentenza firme os actos son tamén probables. Debemos limitarnos a comunicar os feitos claros e contrastados.
Evitaremos sempre o sensacionalismo, o morbo e o dramatismo.
Co fin de mellorar a atención integral facilitarase información
sobre os dereitos e recursos de atención e protección para as
persoas violentadas.
Cando algún destes actos de violencia provoque a morte da persoa violentada, nomearémolo como crime, atentado, homicidio
ou asasinato.

Para a elaboración destas pautas empregáronse as recomendacións da Declaración de Compostela e o Código contra la violencia machista de Canal Sur Radio y Televisión.
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Primeira comisión de festas composta integramente por mulleres.
De esquerda a dereita; arriba: Alicia, Flora, Nieves Lina, Mucha; abaixo:
Pilar e Maruja.

ANEXO III.
FICHA DE
TRABALLO

Moza de Ponteareas en bicicleta.

Institución:
Persoas que participan na mesa:

Cargo ou posto polo que participa/n:

Sexo:

Que funcións consideras que ten a institución que representas na
intervención contra as violencias machistas?

Con que recursos persoais e materiais conta a túa institución
para facer fronte ás violencias machistas?
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No caso de que teñades sospeita, coñecemento ou acuda solicitando atención algunha persoa que estea ou estivese nunha
situación de violencia machista, que pasos segue a vosa actuación?
• Mulleres en situación de violencia de xénero

• Menores afectadas por situacións de violencia de xénero

• Agresións sexuais

• Agresións por prexuízos sexoxenéricos
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A partir do teu servizo, cales son os pasos que se deben seguir
(cal sería o seguinte recurso, quen debería acompañala, que información vas achegar ao servizo que acuda etc.)?

Que información consideras importante achegar e/ou recibir para
poder prestar unha atención integral?

Que necesidades detectaches para mellorar o tratamento das
persoas afectadas polas violencias machistas?
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A atleta pontareana e campioa galega Flora Carrera.

ANEXO IV.
DIRECTORIO DE RECURSOS

Primeira manifestación galega pola liberdade sexual. Vigo, 28 de xuño de 1981.

CIM
Rúa de Oriente, 8, 2º andar
986 644 653
cim@ponteareas.es

Urxencias Médicas
061
Atención: 24 h

Atención:
De luns a venres,
das 9:00 ás 15:00 h

Emerxencias
112
Atención: 24 h

Atención á Muller 24 h.
Xunta de Galicia
900 400 273
Atención: 24 h

Xulgado de Primeira Instancia
e Instrución nº 1
Avenida de Galicia, 18
886 218 203

Atención a vítimas de malos tratos
por violencia de xénero
016
Atención: 24 h

Asociacións
específicas

Servizos Sociais
Rúa de Oriente, 8, 1º andar
986 641 747
Atención:
de luns a venres,
das 9:00 ás 14:00 h
Garda Civil
Rúa Sarmiento Rivera, 11
062
986 644 086
Atención: 24 h
Policia Local
Rúa das Pombas, s/n
092
Atención: 24 h
Centro de saúde
As Cachadas, s/n
986 661 000
Atención: 24 h
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Acadar. Asociación de Mulleres
con Discapacidade de Galicia
674 073 092
Nós Mesmas. Asociación
Feminista de Mulleres Lesbianas
e Bisexuais
Praza Porta do Sol, 11 bis
Vigo
722 286 300
Arelas. Asociación de familias
de menores trans
686 160 465
arelasasociacion@gmail.com
Euforia. Asociación de familias
trans-aliadas
galicia@euforia.org.es
Asociación de Mulleres Veciñais
contra os Malos Tratos de Vigo
Rúa Oliva, 12
986 222 328

Veciñas de Areas cargando na cabeza comida para un xantar.

Imaxes:
Páxina 6: Fotografía cedida por Luciano Covelo
Páxina 14: Fotografía cedida por Isolina Moreira Costas
Páxina 20: Fotografía cedida por Flora González Groba
Páxina 50: Fotografía cedida por Nieves Barrera
Páxina 52: Fotografía cedida por Isolina Moreira Costas
Páxina 56: Fotografía cedida por Belén Giráldez Ojea
Páxina 58: Fotografía cedida por Emilio Rodríguez Otero
Páxina 62 e 66: Fotografías cedidas por Flora Carrera Márquez
Todas estas imaxes foron cedidas a través do proxecto Ponteareas no Tempo.
Páxinas 17, 46 e 64: Fotografías cedidas por Xabier Maañón
Agradecemos a Bea V. Campaña e a Eli Pérez, da asociación Nós Mesmas,
a súa axuda e disposición para localizar as imaxes.
Páxina 12: José Sellier, imaxe publicada en La Voz de Galicia en 1901
Páxina 28: 11defebrero.org
Páxina 30: Fotograma do programa da RTVG Alalá
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