
 

 

Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 

das deputadas e deputados, Marían García Miguez,Paula Prado del Río, Encarnación 

Amigo Díaz, Aurelio Nuñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo 

Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, César Fernández Gil, 

Jacobo Moreira Ferro, Isabel Novo Fariña, Antonio Mouriño Villar, Julia Rodríguez 

Barreira, Diego Calvo Pouso e Miguel Tellado Filgueira, ao abeiro do disposto nos 

artigos 98 e  160 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, 

a seguinte Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión Pleno polo 

trámite de urxencia. 

Xustificación da urxencia: 

A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Parlamento de Galicia se manifeste 

canto antes sobre este tema. 

Exposición de Motivos: 

A violencia de xénero que nas súas distintas formas se exerce contra as mulleres 

constitúe a mais clara manifestación das desigualdades que persisten entre mulleres e 

homes, constituíndo un atentado contra o dereito á vida, á seguridade e á liberdade, á 

dignidade e á integridade física e psíquica das vítimas e, polo tanto, un obstáculo para 

o desenvolvemento dunha sociedade mais xusta e igualitaria.  

Así, compete aos poderes públicos a loita para a prevención e erradicación de todas 

estas manifestacións de violencia, coa obriga de articular medidas de sensibilización, 

asesoramento, atención e protección ás mulleres que a sofren, procurando os medios 

efectivos e axeitados a cada caso e as alternativas para o exercicio dos seus dereitos 

como cidadás nun estado democrático. 



 

 

Resulta fundamental coordinar todos os recursos dirixidos a sensibilizar a toda a 

sociedade na loita e prevención da violencia de xénero sendo as entidades locais un 

dos actores principais na loita contra a violencia machista pola súa proximidade á 

cidadanía. Polo que consideramos prioritario:  

 Promover e apoiar proxectos de prevención da violencia de xénero e detección 

precoz de situacións de risco. 

 Mobilizar e implicar a toda a sociedade na loita contra a violencia de xénero, 

fomentando unha actitude crítica, solidaria e comprometida fronte a situacións 

de maltrato. 

 Fomentar o trato igualitario entre mulleres e homes 

 Conseguir a tolerancia cero coas persoas agresoras 

 

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte Proposición 

non de Lei en  Pleno polo trámite de urxencia: 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a intensificar a colaboración cas 

entidades locais que integran a Rede de concellos en contra da violencia de xénero, de 

cara a conseguir unha maior efectividade dos recursos e, procurar desenvolver 

conxuntamente accións no ámbito da: 

1. Sensibilización e prevención: Ao obxecto de contribuír á transmisión de valores 

igualitarios e á ruptura de estereotipos de xénero, fundamentalmente entre a 

mocidade, desenvolveranse acción de carácter pedagóxico, educativo, social e 

lúdico que contribúan a espertar a análise crítica, solidaria e comprometida na 

poboación, e a previr comportamentos violentos. A estes efectos, as campañas 

institucionais que se deseñen co gallo do Día Internacional para a Eliminación da 

Violencia de Xénero ou calquera outra campaña da Xunta de Galicia relativa á 



 

 

prevención e loita contra a violencia de xénero, serán cedidas cando así o 

soliciten e sen custo algún, a calquera das entidades locais integrantes da rede 

contra a violencia de xénero. 

2. Información: Favoreceranse todas as vías de informacións sobre os recursos e 

servizos existentes para a atención ás vítimas da violencia e xénero e 

realizarase, a través de todos os medios dispoñibles, a máxima difusión dos 

mesmos entre a poboación de todas as entidades integrantes da rede de 

entidades locais en contra da violencia de xénero. 

3. Formación: Ao obxecto de sensibilizar e capacitar tanto a profesionais como a 

persoal político municipal que dun xeito directo ou indirecto traballan na 

prevención e no tratamento da violencia de xénero e na atención ás vítimas desa 

violencia, deseñarase e poranse en marcha, accións formativas especificamente 

dirixidas ao tratamento e erradicación da violencia de xénero.  

4. Asistencia ás vítimas: A través das e dos profesionais quer integren a rede de 

entidades locais en contra da violencia de xénero, poranse a disposición das 

mulleres vítimas desta violencia que así o precisen, diferentes programas de 

asistencia e apoio, atención social, xurídica e psicolóxica, ferramentas para 

autoprotección e apoio aos menores expostos a situacións de violencia se 

xénero, entre outras”. 

 

 

 
 
Santiago de Compostela,  3 de novembro de 2.017. 
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