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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CO MOTIVO DO 
DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

25 de novembro de 2022 

 
 
A Asamblea Xeral das Nacións Unidas, co ánimo de por o foco na violencia que se 
exercía contra as mulleres polo simple feito de selo, en 1999 decidiu declarar o 25 de 
novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. 
Instasenos a todas e todos a tarefa de concienciación e sensibilización. 
 

Máis de 1.160 mulleres foron asasinadas pola súa parella ou exparella dende que hai 
rexistro no 2003. Asasinadas por ser mulleres. . Son perdas inasumibeis, estamos ante 
unha cuestión de Estado, de saúde pública e un grave atentado contra os Dereitos 
Humans. 
 

Temos diante unha realidade innegable que nos interpela a todos e a todas a unha 
acción firme en pro da erradicación da violencia contra as mulleres e das actitudes 
sociais que a toleran, a xustifican ou incluso a banalizan. Debemos intensificar esforzos 
para combater o machismo e condenar todas as actitudes, prácticas e condutas que 
consenten e reproducen as violencias machistas. 
 

A violencia machista segue forte na nosa sociedade, como mostra da vixencia do 
sistema patriarcal. Proba disto son, por exemplo, os datos recentes dados a coñecer a 
mediados de outubro por parte do Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial 
que indicaba que os xulgados galegos recibiron no segundo trimestre de 2022 ata 
1.813 denuncias por violencia machista, un 9,9% máis que no mesmo período de 2021. 
 
Nun contexto onde, ademais, medran os discursos misóxinos que cuestionan a 
desigualdade e a violencia machista, é necesario que as administracións revalidemos o 
noso compromiso co impulso e o apoio económico das medidas en materia de 
fomento da igualdade e loita contra estas violencias. 
 
Queremos recoñecer a quen cada día adica a sua vontade, compromiso, 
profesionalidade e acción nesta loita pola liberdade e seguridade para todas as 
mulleres en cada recuncho do noso país. 
 
A pesar de todos os avances e do desenvolvemento de políticas públicas para a 

prevención e e atención das vítimas de violencia de xénero, séguese producindo este 

fenómeno. Os asasinatos por violencia de xénero non se poden asumir como unha 

cuestión inevitable: aspirar a un país libre de violencia machista é unha obriga 

democrática. Debemos conxuntamente traballar para lograr acadar o obxectivo de 

violencia cero. 
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Porque non é posible un país democrático se as mulleres teñen medo e sofren 
violencia. Porque non é posible un país progresista se os corpos das mulleres son 
obxecto de venda ou alugueiro, non é posible un país progresista se permitimos a 
explotación sexual e a prostitución. Non é posible unha sociedade democrática sen a 
liberdade e a igualdade das mulleres. Por todo isto alzamos a nosa voz. 
 
Por todo isto, dende a Corporación Municipal do Concello de Ponteareas: 
 
• Ratificamos o noso compromiso co Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e 
recordamos a necesidade de continuar avanzando no seu desenvolvemento, así como 
o especial papel que xogamos os Concellos. 
 
• Debemos seguir traballando na ruptura do silencio, a sensibilización e a 

concienciación á cidadanía do problema estrutural da sociedade que supón a violencia 
machista. 
 
• Instamos a mellorar a coordinación continua entre os diversos axentes sociais 
implicados na violencia contra as mulleres. Debemos mellorar a resposta institucional a 
todos os niveis, evitando o risco de victimización secundaria e mellorando a confianza 
das vítimas. 
 
• Demandamos a utilización de todos os recursos que sexan precisos na asistencia, 
axuda e protección das vítimas e os seus fillos e fillas. 
 
• Debemos impulsar o debate social para que o público deixe de ser privado. Os 
Concellos somos a maioría das veces o primeiro recurso e, en ocasións, o único do que 
dispoñen as mulleres en busca de reparo e denuncia da violencia que sofren. 
 
• Cremos de suma importancia dar un impulso a formación dos diferentes axentes 
implicados para garantir unha resposta especializada e integral ás vítimas. 


