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1 

Contexto

Xustificación da investigación:

De acordo coa Lei Galega 11/2007 de 27 de xullo, para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero, defínese como violencia de xénero 
«calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade 
no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres 
que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, 
incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da 
liberdade, tanto se ocorren no ámbito público como na vida familiar ou persoal».

O Informe da Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia 
de Xénero, aprobado por unanimidade no pleno do Senado na súa sesión 
do 28 de setembro de 2017 propoñía un Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Xénero polo Goberno da Nación, as Comunidades Autónomas e 
Cidades con Estatuto de Autonomía e a Federación Española de Municipios 
e Provincias, que seguise impulsando políticas para a erradicación da 
violencia sobre a muller como unha verdadeira política de Estado.

«A Violencia de Xénero é a manifestación máis cruel e inhumana da secular 
desigualdade existente entre mulleres e homes que se produciu ao longo de 
toda a historia, en todos os países e culturas con independencia do nivel 
social, cultural ou económico das persoas que a exercen e padécena.

Combater todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña 
ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico 
ou prexuízo económico para a muller, tanto na vida pública como na vida 
privada, debe ser unha cuestión de Estado, xa que a violencia contra a muller 
constitúe unha violación dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais».
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contexto  eixos do pacto de estado en materia de violencia de xénero

O Pacto articúlase sobre 10 eixos:

Eixo 1
A ruptura do silencio, 

adoptando medidas de sen-
sibilización da sociedade e da 
prevención da violencia de xéne-
ro, sobre todo de nenos e mozos 
para que interioricen a igual-
dade como un valor funda-

mental da convivencia en-
tre mulleres e homes.

Eixo 6
A mellora do coñecemen-

to solicitando datos máis fia-
bles, completos e detallados 
sobre as distintas formas de 
violencia sobre as mulleres, 
incidencia, causas e con-

secuencias.

Eixo 7
Recomendacións a Co-

munidades Autónomas, 
Entidades Locais e outras 
institucións, como axentes 
colaboradores necesarios para 
conseguir erradicar a violen-

cia sobre as mulleres por 
razón de xénero.

Eixo 2
Melloras da res-
posta institucional 
ás vítimas a través 
da coordinación e o 

traballo en rede.

Eixo 4
A intensificación da 
asistencia e protec-
ción de menores como 
vítimas directas da 

violencia de xénero.

Eixo 5
Impulsar a formación 

especializada das dis-
tintas profesionais im-
plicadas para garantir a 

mellor resposta asis-
tencial ás vítimas.

Eixo 3
Perfeccionamento 
da asistencia e pro-
tección que se ofrece 
ás vítimas, aos seus 

fillos e fillas.
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contexto  oficina de igualdade de xénero da universidade da coruña

A Oficina de Igualdade de Xénero da 
Universidade da Coruña:

A Lei Orgánica de Universidades (LOU) na disposición adicional 
duodécima e baixo a rúbrica «Unidades de igualdade», sinala que 
«As universidades contarán entre as súas estruturas de organización 
con unidades de igualdade para o desenvolvemento das funcións 
relacionadas co principio de igualdade entre mulleres e homes».

A Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX) da UDC, adscrita á Vicerreitoría 
de Ferrol e Responsabilidade Social leva en funcionamento desde o 10 
de marzo de 2007, adiantándose ao establecido na mencionada Lei.

A Oficina fornece á UDC do soporte técnico preciso para conseguir 
os obxectivos de igualdade que a Universidade tense marcado.

Eixo 8
A visualización e atención 

doutras formas de violen-
cia contra as mulleres, pres-
tando especial atención á violen-
cia sexual, a trata de mulleres e 
nenas con fins de explotación 
sexual, á  mutilación xenital 

feminina e aos matrimo-
nios forzados.

Eixo 9
O compromiso económico 

coas políticas para a erradica-
ción da violencia sobre as mu-
lleres, dotando ás distintas ad-
ministracións do financiamento 
necesario para acometer as dis-
tintas medidas contempladas 

no Pacto de Estado.

Eixo 10
O seguimento do Pacto 

de Estado facilitando a in-
formación necesaria á Comi-
sión de Seguimento do Pacto, 
que permita desempeñar as 
súas funcións de avaliación e 

control dos avances realiza-
dos no desenvolvemento 

do mesmo.
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contexto  a xornada «mulleres e mar: tecendo redes»

Un dos aspectos nos que máis empeño puxo esta Oficina, ademais do 
papel dinamizador e sensibilizador que asumiu dentro das estruturas 
propias da Universidade, é o de servir como ferramenta na mellora do 
coñecemento solicitando datos máis fiables, completos e detallados 
sobre as distintas formas de violencia sobre as mulleres como marca o 
mencionado Eixo 6 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

A xornada «Mulleres e Mar: tecendo redes»

Organizada pola OIX, o día 19 de outubro de 2018 na Sede da UDC en Ferrol, 
tivo lugar unha xornada baixo o Título «Mulleres e Mar. Tecendo Redes». 

O obxectivo desta xornada foi crear un espazo de diálogo entre mulleres 
de diferentes perfís pero vencelladas profesionalmente polo mar, un 
espazo para intercambiar experiencias co obxectivo de buscar retos de 
mellora que nos axudaran a iniciar un traballo conxunto en beneficio 
da sociedade en xeral e das mulleres en particular e identificar os 
aspectos máis relevantes e urxentes a abordar de maneira que se 
poidan identificar accións concretas para que impulse a UDC.

Unha xornada de arduo traballo que permitiu obter unhas conclusións 
moi relevantes sobre a percepción que as mulleres presentes no 
evento tiñan sobre o seu traballo e que axudou e orientou á OIX, 
sobre o papel que a Universidade debe desarollar neste ámbito.

Entre as conclusións sobre posibles estratexias que 
debería adoptar a UDC, destacaron as seguintes:

A) Formación en Liderados, Autoemprego, etc.

B) Recoñecemento e visibilización de mulleres refrentes.

C) Traballo universitario baixo a perspectiva de xénero (Avaliación 
do profesorado por parte do alumnado, introducir de maneira 
transversal a perspectiva de xénero na curricula educativa…).

D) Investigación: ter datos desagregados por xénero e ocupación 
especializados, reconstruír a historia das mulleres do mar, etc.
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2 

A investigación

Xustificación

É sabido que investigar a Violencia de Xénero en xeral, e no mundo 
marino en particular, é moi complicado. En primeiro lugar pola 
carencia absoluta de datos desagregados que nos permitan entender o 
comportamento desta violencia: cales son os seus estereotipos, formas 
nas que se manifestan, etc. Esta carencia de datos complica, e moito, 
a loita contra esta violencia. Se non somos capaces de entender que é e 
como se produce, semella complicado artellar mecanismos de loita.

O obxetivo desta investigación era trazar unha liña de base, utilizando 
un ámbito xeográfico limitado, como é a Ría de Arousa, o que facilita 
a labor investigadora, e no mundo das mulleres do mar, onde a OIX 
xa ten traballo previo feito, entre outras con diferentes asociacións 
de mulleres vencelladas o mar e ós seus diferentes traballos. 

A intención era trenzar unha liña de base que permita establecer, con 
posterioridade, ámbitos investigadores máis definidos. Unha liña de base, que 
permita entender, siquera sexa dunha maneira simbólica, como se comporta 
esa violencia nun ámbito onde intuimos, que se agochan hábitos ancestrais, 
que se asumen como «normais». E por riba todo, entender como perciben 
esa violencia as mulleres do mar: coñecer o inimigo para combatelo.

Múltiples foron as dificultades coas que nos atopamos no proceso investigador:

En primeiro lugar, como sinalamos, a ausencia de 
datos desagregados cos que arrancar.
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a investigación  xustificación

En segundo lugar, preguntar sobre violencia contra as mulleres é un asunto 
delicado e atopámonos con moitas suspicacias, que non facían doado o 
traballo. Para vencer estas «suspicacias» foi esencial a colaboración cos 
distintos CIM, Concellerías de Servizos Sociais dos concellos afectados, e 
de maneira moi relevante as Asociacións de Mulleres da Ría de Arousa.

En terceiro lugar, delimitar o Universo obxeto da investigación, tampouco 
era un tema doado. Non é un ámbito «puro». Moitas mulleres comparten 
o traballo rural na agricultura de subsistencia co traballo no mar. 
Moitas mulleres non traballan de xeito formal no mar, e por tanto están 
ausentes dos rexistros oficiais. Moitos traballos están indirectamente 
vencellados o mundo marino, e non é esaxerado dicir que nos 11 municipios 
nos que se estivo a traballar casi calquera muller habitante destos 
municipios teñen, de xeito directo ou indirecto, relación co mar.

FICHA TÉCNICA DA ENQUISA

• A enquisa está composta 
por 25 preguntas.

• As preguntas foron realizadas 
por medio de cuestionarios 
autoadministrados, tanto 
escritos como On Line.

• A enquisa é totalmente anónima.

• Na configuración on-line, foi 
configurada con antiduplicado IP.

• Realizada entre o día 15 de xullo e 
o día 30 de setembro de 2019.

• Total enquisas validadas, nas dúas 
opcións, on line e física en papel: 283.

• Total enquisas utilizadas para 
facer o análisis: 283.
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a investigación  ámbito xeográfico

Ámbito xeográfico

O ámbito xeográfico desta investigación foi delimitado en 
torno ós 11 Concellos que rodean a Ría de Arousa:

• A Illa
• Boiro
• Cambados
• Catoira
• O Grove
• Poboa do Caramiñal
• Rianxo
• Ribadumia
• Riveira
• Vilagarcía
• Vilanova

A intención desta delimitación foi pechar o foco sobre unha área 
xeográfica pequena. Son ducias os Concellos de Galicia onde as 
mulleres están vencelladas o mar. Nunha área tan grande sería moi 
complicado investigar e requeriríase moito máis tempo e recursos. 

Centrar a investigación na Ría de Arousa tamén tivo que ver co traballo previo 
que a Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) da UDC tiña con mulleres dese 
ámbito, como foi a Xornada «Mulleres e Mar: Tecendo Redes» celebrada en 
outubro de 2018. Contamos polo tanto co apoio do tecido asociativo da Ría 
de Arousa, nomeadamente da Asociación Mulleres Mar de Arousa, quen dende 
o primeiro momento apoiou esta iniciativa da OIX de maneira entusiasta.

Para esta investigación deseñouse unha enquisa de 23 preguntas 
sinxelas e moi fáciles de respostar (ANEXO 3.2, páx. 33). A enquisa 
podía completarse tanto en formato papel como on line. Foi unha 
enquisa absolutamente anónima, onde podería respostarse de xeito 
que non poidese ser identificada a persoa que estaba a respostar.

Da man da Asociación Mulleres Mar de Arousa, achegámonos 
a Concellos, CIM, Confradías de Pescadores, Asociacións de 
Mariscadoras, Redeiras, Empresas Conserveiras, EET, etc.
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a investigación  resultados da enquisa

Resultados da enquisa

Máis de 600 mulleres foron contactadas para participar da enquisa. 
Moitas delas non quixeron respostar. A pesares de que a enquisa estaba 
deseñada para ser cumplimentada de xeito absolutamente anónimo, 
atopamos moitas resistencias para cumplimentala. Máis da metade das 
mulleres ás que se lles solicitou a sua colaboración, rexeitou participar:

Buenos días a los dos, nosotros tenemos una encuesta 
hecha, se ha propuesto, pero hemos notado miedo…»
Resposta dunha das EET contactadas para solicitar apoio na 
distribución da enquisa entre as traballadoras das Conserveiras.

O perfil de muller que respostou a enquisa é unha mariscadora, 
que vive no rural con unha media de idade de 44 anos.

muller

home

prefiro non decilo

Sexo
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a investigación  resultados da enquisa

cidade

vila

aldea

mariscadora

pesca de baixura

actividades auxiliares 
de pesca: redeira, etc.

comercio de produtos 
pesqueiros

industrias conserveiras

outras

Onde vives?

En que ámbito traballas?
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A partires de coñecer cal era a situación actual fronte á que nos 
atopábamos, comezamos a traballar e a preguntar sobre as diferentes 
terminoloxías, constatando a idea inicial que viña sendo a premisa no 
traballo xa iniciado: seguen a estar presentes moitos dos esterotipos 
anunciados. Eso sí, parece que está clara a opinión xeralizada sobre 
que a Violencia de xénero é un problema en aumento (72,1 %).

Pese a ser un problema en aumento, está clara a opinión de que non se fala o 
suficente dela, 69,9%, fronte a apenas un 7,1% que cree que se fala demasiado.

a investigación  resultados da enquisa

ten aumentado

está diminuindo

segue igual

ns / nc

demasiado

suficiente

non suficiente

ns / nc

moitas veces

algunha vez

case nunca

nunca

ns / nc

Crees que a Violencia de Xénero nos últimos anos…

A Violencia de Xénero é 
un tema do que se fala…

Falaches algunha vez 
coas túas amizades 
máis próximas da VX?
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Non se fala o suficiente, pero ben é certo que a gran maioría 
recoñece non ter ido nunca ou casi nunca a un acto en contra da 
violencia machista (54,7 %), porcentaxe que sube ata cerca dun 
90 % se engadimos aquelas que recoñecen «algunha vez».

Máis grave resulta o descoñecemento por parte dunha abrumadora maioría 
(62,8 %) dos recursos ao seu dispor. Dentro dos recoñecidos destacan os 
recursos municipais do concello e os CIM (21,86%) e, en menor medida, 
as asociacións feministas. Tampouco se identifican claramente as 
campañas de sensibilización contra a Violencia de Xénero xa que ainda 
que unha ampla porcentaxe dí coñecelas (48,6 %), apenas se identifican 
un par delas con claridade: NON É NON, da Secretaría de Igualdade da 
Xunta de Galicia e a de «Abrazar á naiciña» do Colectivo A Naiciña.

a investigación  resultados da enquisa

sí

non

ns / nc

sí

non

ns / nc

moitas veces

algunha vez

case nunca

nunca

ns / nc

Tes asistido a algún acto público para coñecer máis sobre a violencia?

Onde vives hai algunha 
entidade que informe ou 
actúe contra a violencia?

Coñeces algunha campaña 
informativa contra a 
Violencia de Xénero?
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As campañas que se identifican son as realizadas nos centros 
educativos, na tv e outros medios de comunicación, no concello, 
Carteles en comisarías, TOLERANCIA CERO, as organizadas por algúns 
Concellos, a través do colectivo a NAICIÑA, a do 016, Beat me, Dear 
Dady, Ahora o nunca, Non é non (Abrazar a naiciña), Puntos Lila en 
algúns eventos, 8 Marzo, NO es NO, campañas en redes sociais.

A maioría das respostas recoñece non ter cerca un caso de 
Violencia de Xénero (realidade ou medo?) e, dentro das que sí o 
recoñecen, un 36,3 % sabe da existencia da oportuna denuncia.

sí

non

Coñeces algún caso de VX no teu entorno?

En caso afirmativo, sabes se existe denuncia?
102 respuestas

sí

non

ns / nc

a investigación  resultados da enquisa
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Análise de estereotipos e mitos 
relacionados coa Violencia de Xénero:

Un dos falsos mitos que nos pareceu máis grave foi que máis dun 40% das 
enquisadas pensa que a violencia de xénero se da igual tanto de mulleres a 
homes, como de homes a mulleres, é dicir, que ambos poden ser vítimas. Ou 
perto dun 56% segue a creer que é necesaria a relación de parella ou exparella.

Cerca dun 80% recoñece que a violencia de xénero ocorre a todas as mulleres 
por igual, pero aínda así son moitas as persoas que creen que a violencia 
de xénero é un problema de mulleres empobrecidas ou estranxeiras.

Como describirías a Violencia de Xénero?

A VX é algo que ocorre máis a mulleres

a investigación  análise de estereotipos relacionados coa vx

violencia física, sexual ou psicolóxica cara as 
mulleres, exercida polas súas parellas ou exparellas

violencia física, sexual ou psicolóxica cara 
as mulleres, exercida polos homes sen 
nengún tipo de relación entre eles

Violencia física, sexual ou psicolóxica cara homes e 
mulleres, exercida polas súas parellas ou exparellas

calquera tipo de violencia exercida cara as mulleres 
polos homes, sen necesidade de relación afectiva

calquera tipo de violencia exercida cara as mulleres 
polos homes, con necesidade de relación afectiva

pouco formadas

desfavorecidas  
ou empobrecidas

estranxeiras

por igual

ns / nc

 0 50 100 150 
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Con respecto a outra serie de actos que poden ter a consideración 
de Violencia de Xénero, máis que os datos en positivo que amosa a 
enquisa, é moi alta a porcentaxe que entende que a prostitución non 
é violencia de xénero (54,6 %) ou mesmo a pornografía (56,8 %).

Parece que o que si está claro é que ainda que sexa un golpe 
illado, este ten a consideración de violencia de xénero.

Actos que merecen a consideración de VX

 0 50 100 150 

prostitución

pornografía

discriminación laboral

violación

golpes

insultos e humillación
doble ou triple carga 

doméstico-familiar
ns / nc

No ámbito da parella, un golpe illado…

sí é violencia

non é vx, pode pasarlle a calquera

ns / nc

a investigación  análise de estereotipos relacionados coa vx
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E ainda que perto dun 70% recoñece que non hai causa que xustifique 
chegar á violencia de xénero, se seguen a atopar «excusas xustificativas» 
como que os maltratadores foron maltratados na infancia, 21,9 %, 
están baixo os efectos de sustancias adictivas, 38,8 %, ou teñen 
unha enfermidade psicolóxico-mental, 32,8 %, circunstancias que se 
alonxan da idea do patriarcado como institución que impera na nosa 
sociedade e que ten na Violencia de xénero a súa máxima expresión.

Dentro dos motivos que aducen para que as vítimas non denuncien está:

a investigación  análise de estereotipos relacionados coa vx

Cales son os motivos polos que se pode chegar á VX?

Cal pode ser o motivo de que as vítimas non denuncien?

 0 25 50 75 100 125

 0 25 50 75 100 125

falta de educación

falta de autocontrol

ns / nc

maltratos na infancia

persoas violentas

psicolóxicos-mentais

a parella provoca

drogas e alcohol

machismo

non hai causa  
que o xustifique

medo a perder a parella, 
seguen namorados

medo a perder as 
fillas e fillos

cren que é normal

por vergoña, polo 
que dirán

porque dependen 
económicamente 

da parella

por medo a que non crean

ns / nc
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Pero tamén se recoñece que vivindo no rural non sempre é máis doado:

A percepción que temos dos medios de comunicación, se ben nun 
primeiro momento podíase pensar acerca do seu gusto polo morbo e o 
mal tratamento das noticias con respecto ás mulleres, o certo é que a 
percepción que as mulleres teñen sobre elo, muda o noso pensamento, 
xa que solo un 10,4 % pensa que axuda a vitimizar ás mulleres.

a investigación  análise de estereotipos relacionados coa vx

sí

non

non inflúe

ns / nc

Vivindo en poboacións pequenas, cres que é máis 
doado detectar as situacións de VX?

Paréceche acertado o tratamento dos medios de comunicación?

axuda a sensibilizar

axuda a visibilizar

sacaa do ámbito 
doméstico

vitimiza ás mulleres

provoca máis violencia

expon públicamente 
ás parellas

ns / nc

 0 20 40 60 80 100
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Máis claro está o pensamento sobre a xustiza, xa que 
a maioría opina que estamos desprotexidas:

Unha fiestra de esperanza

A maioría das enquisadas actuaría fronte a un caso de violencia 
de xénero, ben acudindo directamente a denunciar ou a chamar a 
Policía ou Garda Civil (52,4 %), e apenas un 1,1 % non faría nada.

a investigación  unha fiestra de esperanza

Que opinas da actuación da xustiza?

ns / nc

nada, non é asunto meu

nada, teño medo a represalias

falar coa vítima e axudala

falar coa familia ou o entorno

chamar á policía ou garda civil

pedir consello a asociacións ou entidades

denunciar directamente

contalo a servizos sociais

Que cres que podes facer ti?

 0 25 50 75 100 125

ns / nc

os delitos están perseguidos

actuación moi profesional

actúase con dilixencia

se denuncias estás protexida

os delitos non están 
perseguidos

prexuizos e actuacións 
pouco rigurosas

as esperas poden en 
perigo ás vítimas

ainda que denuncias 
non estás protexida
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En caso de ser a vítima, aparece clara a opción das 
Forzas e Corpos de Seguridade como referencia.

A formación tamén se vislumbra como outra fiestra de esperanza, xa que aínda 
que non se identifican claramente as entidades ou lugares onde poder realizala, 
sí que unha ampla maioría responde que estaría disposta a recibir, un 62,2 %:

a investigación  unha fiestra de esperanza

A quen recorrerías se foses vítima dunha situación de violencia?

Cres que onde vives hai posibilidade de formarte sobre VX?

sí

non

ns / nc

 0 25 50 75 100 125

ns / nc

servizos sociais

profesionais

asociación / entidade

amizades

cim

familia

policía ou garda civil
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a investigación  unha fiestra de esperanza

Cres que onde vives hai posibilidade de formarte sobre VX?

sí

non

ns / nc
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a investigación  aportacións da pregunta aberta

Deberían ser máis 
castigados, porque cando 
saen da cárcel volven a por 
elas, e os homes condenados 
por violencia non deberían 
compartir os fillos, despois 
pasa o que pasa, que 
tamén matan os fillos.

Impoñer condenas máis 
exemplares para que se lle 
saque as ganas de volver 

maltratar a ninguén. 
Pero por desgracia a 

xusticia ás veces parece 
que está para axudar 

ós delincuentes.

Facer moitos cursos e 
charlas con xóvenes, 

axudaría a crear unha 
sociedade feminista no 
futuro, a educación é 

esencial, e desgraciadamente 
nas casas non sempre 

se adquiren estes 
valores feministas.

Máis resposta das 
institucións e que as 
vítimas non sexan as 
que están privadas de 
liberdade sobre todo 

de movementos.

Entendo que hai que 
mellorar a protección 

às mulleres que 
denuncian maltratos 
por parte do home, 

para evitar que acaben 
sendo asasinadas. 

Concienciar a las 
mujeres de que no 

tienen que aguantar 
y ayudarles a que 
no se sientan solas.

Penso que namentres os 
pais non se impliquen 

máis nunha educación dos 
cativos a prol da igualdade 

de xénero, ista lacra 
social seguirá existindo

É necesario seguir 
cambiando o papel da 
muller na sociedade e 
buscar a cooperación 

dos homes. E visibilizar 
os casos de violencia 

de xénero.

Necesítase máis 
cobertura e 
axudas para 
as mulleres 

maltratadas.

Está na man 
da sociedade, 

educar en 
igualdade

Esto debe 
cambiar.

Educación e 
concienciación 

dende a escola e 
a familia. Dende 

pequenos.

NON É 
NON

Educación 
en igualdade 
asignatura 
obrigatoria 
na escola.

A violencia tiña que 
estar máis castigada… 

E non o está… por 
eso pasa todo esto 
que está pasando.

Tiñan que ser 
máis duras 

as leis contra 
os agresores.

A lei ten 
que ser 

cambiada.

Máis apoio 
á Muller 

maltratada.

É necesaria 
a formación 

sobre a violencia 
dende pequenos 

a adultos.
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a investigación  aportacións da pregunta aberta

Tres son as ideas fundamentais que se repiten, 
maioritariamente, o longo destes comentarios:

1. Maior formación e concienciación 
tanto na educacion formal (escola) 
como na educación non formal.

2. Máis recursos para protexer ás mulleres 
vítimas de violencia de xenero

3. Cambios lexislativos e normativos que permitan 
protexer as vítimas dunha maneira máis eficaz

Pero tamén, nas respostas máis abertas, observamos 
que están presentes estereotipos habituais:

Cada día hai máis violencia, violencia 
mal chamada, pois sólo se fala de 
agresións a mulleres, tamén hai homes 
maltratados, e non se fala deles. Tamén 
existen outros tipos de violencia que 
aquí non se mencionan. A publicidade 
que se lle fai á violencia de xénero está 
fora de contexto, pois estas mulleres 
que tanto piden mirar pola muller, 
están contra os homes. Esto tamén é 
violencia. En este momento a min non me 
representa ningunha destas ‘mulleres’».

Sinceiramente, o único que me molesta de 
todo este tema é que se pensa que só as 
mulleres podemos ser maltratadas, e iso 
non é certo, hai homes que tamén pasan por 
elo, pero non se lle da tanta importancia».

Tamén hai homes que sofren VX».

Está na man 
da sociedade, 

educar en 
igualdade

Esto debe 
cambiar.

Educación 
en igualdade 
asignatura 
obrigatoria 
na escola.

Tiñan que ser 
máis duras 

as leis contra 
os agresores.
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A modo de conclusión: incógnitas 
que reflicte a investigación.

A.- Unha porcentaxe elevadísima de enquisadas considera que a violencia está 
aumentando e outra porcentaxe moi importante coñecece casos de violencia 
no seu entorno. Aínda así unha porcentaxe moi pequena de enquisadas 
participa en actos contra a violencia de xénero. Por que? Teñen medo a que 
se as vexa nos actos e ser rexeitadas? Teñen medo das suas parellas?

B.- A violencia de xénero  séguese a perceber como algo individual, 
persoal e privado, xa que poucas responden que acudirían a un CIM ou 
a entidades que poidan axudalas, fálase do tema no seu entorno, pero 
non se percibe que actúen como colectivo. Isto  refórzase coas respostas 
abertas, xa que todas as solucións póñense en mans de terceiros: a xustiza, 
a educación… Non se leen propostas de fortalecemento como colectivo 
tamén para empoderarse e crear unha barreira contra a violencia.

C.- Tamén resulta chamativo a porcentaxe de mulleres que sinalan que 
estarían dispostas a recibir formación sobre o tema, 62%, e un 48% di que 
xa existen sitios onde poden formarse, pero, acuden a ofertas de formación 
ou  interésanse por indagar e participar? Nas preguntas abertas   destacouse  
moito a necesidade de cambio cultural e educación, pero,  ate que punto se 
implican elas na súa propia formación ou na dos seus fillos ou fillas? Habería 
que explorar de que maneira se pode fomentar o acceso a esta formación 
por parte das mulleres e dos  nenos e nenas, no só a través da escola, senon 
dos recursos dispoñibles e cál é a súa disposición a ser proactivas nelo.

D.-Hai unha grande  confusión sobre o que é violencia de xénero 
en relación coa violencia que poidan sufrir os homes.

E.- Outra incógnita moi importante, central, é o medo a 
participar coma enquisada. Que ocorreu para que só unhas 
300 mulleres das máis de 600 contactada quixeran participar 
na enquisa, e a palabra medo saira en tantas ocasións?

a investigación  conclusión
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anexos  recursos dos concellos

3 

Anexos

Recursos dos que dispoñen os concellos para a 
sensibilización e loita contra as violencias machistas

• Que concellos dispoñen de C.I.M.?

Non todos os Concellos da Ría de Arousa dispoñen de CIM propio. 
Os CIM presentes nos 11 municipios da Ría de Arousa son:

• O Grove
• Vilagarcía
• Boiro
• Riveira

Os Concellos de A Illa, Cambados, Ribadumia e Vilanova, teñen un 
servizo mancomunado, prestado pola Mancomunidade do Salnés.

Os Concellos de Catoira, Pobra do Carmiñal e Rianxo 
non dispoñen de CIM propio nin consorciado. O Concello 
de Rianxo deriva as solicitudes cara o CIM de Boiro.

• Que concellos están a convocar xuntas locais/comisións de seguridade?

Cambados, Riveira e Ribadumia están a convocar habitualmente 
Xuntas Locais/Comisións de Seguridade. Catoira non está a 
convocar Xuntas Locais/Comisións de Seguridade. O Grove acude 
a convocatoria que anualmente convoca a Subdelegación do 
Goberno. En Rianxo a convocatoria faina a Policía Local.
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• Existe no concello a mesa local de coordinación interinstitucional 
contra a violencia de xénero? En caso afirmativo, quen a compón?

Ribadumia, A Illa, Cambados e Vilanova, por medio 
do Consorcio da Mancomunidade do Salnes, ten 
constituida unha Mesa Local composta por:

• Presidentes/as de mesa, Alcaldes de Cambados, Meis e Ribadumia
• Secretaría Xeral de Igualdade - Xunta de Galicia
• Representante Subdelegación do Goberno en Pontevedra
• Representante Deputación de Pontevedra, departamento de Igualdade
• Directora e Avogada do CIM
• Axente de Igualdade do CIM
• Psicóloga do CIM
• Concelleiros/as de Igualdade
• Traballadoras/es Sociais
• Educadoras/es familiares
• Asociación ESMAR: NON Á VIOLENCIA
• Xunta de Galicia – Secretaría Xeral de Igualdade
• Policía
• Garda Civil
• Policía Local
• Centros escolares de Primaria e Secundaria

En Riveira está constituida pero non resultou operativa 
máis alá das primeiras xuntanzas e as persoas que 
acodían xa estaban coordinadas informalmente.

No Grove, convócase unha anual como norma, ainda que algúns 
anos houbo ata tres. Convócada polo alcalde, está composta por: 
Subdelegación do goberno, alcalde, concelleiro/a, persoal do CIM, 
Servizos Sociais, Forzas e Corpos de Seguridade e axentes implicados.

En Vilagarcía a Mesa Local de carácter permanente. Está composta 
por Concelleira de Igualdade, persoal do CIM, Policía Local (Xefa e 
policía encargado do seguimento a vítimas), Garda Civil, Policía 
Nacional (persoal da UFAM), delegado/a Colexio abogados en Vilagarcía. 
En función dos temas a tratar se invita a outros/as actores.

En Rianxo está en trámite convenio coa Xunta de Galicia. Á última 
asistiron: Subdelegada do goberno, Capitán da IV compañía da 
Garda Civil de Noia, Coronel Xefe da 2151 comandancia da Garda 
Civil da Coruña, Comandante do posto da Garda Civil de Rianxo, 
Comisario xefe da unidade do corpo nacional de policía adscrita 
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á Comunidade Autónoma de Galicia, Xefe Policía Local de Rianxo. 
Secretaría do Concello de Rianxo. Alcalde do Concello de Rianxo.

Vilanova tamén esta a convocar xuntas locais de seguridade 
a través do Consorcio coa Mancomunidade do Salnés.

• No concello está implementado o sistema VIOXEN?

En Cambados o sistema VIOXEN está implantado pola 
Garda Civil. En Riveira, o sistema depende da Policía 
Nacional. Vilagarcía ten tamén establecido o sistema 
VIOXEN. Rianxo teno implementado dendo ano 2007.

• Que concellos dispoñen de protocolo específico de actuación 
en casos de violencia de xénero na sua policía local?

As policías Locais de Rianxo, Cambados, O Grove, Vilanova e 
Vilagarcía, dispoñen dun protocolo específico de actuación. Os 
Concellos de Catoira e Ribadumia, non dispoñen de Policía Local.

• A policía local, bombeiros e protección civil do concello 
reciben formación específica sobre Violencia de Xénero?

Os Concellos de Cambados, O Grove, Vilanova e Riveira si 
dispoñen de oferta formativa. En Vilagarcía e en Rianxo 
so recibe formación específica a Policía Local.

• Realizan de xeito habitual campañas de prevención e loita contra 
as violencias machistas, tanto propias como alleas? Cales?

Cambados sí realiza este tipo de campañas, por exemplo: a campaña non 
me toques o whatsapp, o punto morado para sensibilizar durante a Festa 
do Albariño… ademáis de obradoiros, cursos de empoderamento, etc.

Riveira habitualmente secunda as campañas promovida pola Xunta, 
Ministerio, Deputación e outras que desenvolve o Concello a través do 
CIM (a través dos Centros educativos, co alumnado, facendo partícipe 
ao comercio na campaña de lazos lilas, a través de cartelería, folletos, 
exposicións, cursos, implantando puntos lilas na festa da Dorna e nas 
festas do verán, nas actividades culturais transversais, en actividades 
específicas para mulleres, tales como defensa persoal, autoestima, 
empoderamento, terapias alternativas a través do mundo artístico, etc.
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Catoira realiza Campañas de sensibilización e prevención 
de calquera forma de violencia contra as mulleres con cargo 
ao Pacto de Estado contra a violencia de Xénero.

Ribadumia realizan todos os anos campañas de prevención e loita 
contra as violencia machistas, tanto dende o Concello como dende o 
CIM do Salnés, Charlas e formacións dirixidas ao centro de educación 
primaria e secundaria, Iniciativas de sensibilización ao público en Xeral.

Programa dirixido ao apoio psicolóxico para mulleres vítimas de violencia 
de xénero e mulleres vulnerables, Programa de acompañamento 
veciñal a vítimas de violencia de xénero da Comarca do Salnés e 
mapa de puntos de seguridade (locais comerciais) «Conta conmigo, 
Ribadumia», Intervención do punto morado con sensibilización e 
atención psicolóxica durante a festa do Viño do Salnés, Colaboración 
coa Asociación de vítimas de violencia de xénero no Salnés ESMAR.

O Grove anualmente desenvolven campañas de prevención nos 
centros educativos e na sociedade en xeral. Esta adherido á 
campaña EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS, ademáis 
de difundir as campañas provincial, autonómica e estatal.

Vilagarcía desenvolve habitualmente, alo menos todos os anos 
polo 25N. No 2019 e grazas aos fondos do pacto de Estado, 
realizamos unha formación con FCS en Violencia de Xénero. 
Campaña á cidadanía en colaboración co comercio local e 
campaña de prevención nos centros de secundaria.

Rianxo: Campaña de Rianxo en Negro, Pingas de Luz, Punto Lila.

• De que outros recursos dispón o concello para 
enfrontar as violencias machistas?

Cambados, ademáis das aportacións específicas e fondos 
propios do concello, outros recursos son as subvencións do 
Pacto de Estado, da Xunta, da Deputacion «Violencia Cero».

Riveira, ademáis das actividades que se realizan ao ano para previlas, 
hai dúas profesionais especialistas para acoller a calquera muller con 
esta problemática ou calquera persoa que se achegue a preguntar 
por esta cuestión (familiar, achegado/a da vítima,…) que lle poden 
prestar unha atención integradora con información xeral dos recursos, 
e tramitación daqueles específicos para mulleres vítmas da violencia 
de xénero, ademais da específica xurídica e psicolóxica. O CIM pola súa 
ubicación pode coordinarse a diario cos servizos sociais comunitarios 
para xestionar calquera recurso social competencia daqueles. O 

anexos  recursos dos concellos
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Concello está adscrito ao programa ATENPRO, de teleasistencia 
móvil a vítimas da violencia de xénero. O CIM coordínase con tódolos 
axentes implicados no territorio para a xestión de calquera recurso 
que sexa de aplicación a calquera muller neste territorio.

Catoira conta Servizos sociais comunitarios que logo 
derivará ao CIM de referencia. Conta cun psicólogo sen 
formación específica en Violencia de Xénero.

Ribadumia conta con Atención Técnica de Servizos 
Sociais e en Educación Familiar.

O Grove comezou a poñer en marcha un programa orixinal do 
Concello de Allariz, que se chama Escola de formación Doulas Sororas, 
para formación de redes de mulleres traballando sobre temáticas 
de xénero e de prevención das violencias machistas para que estas 
mulleres sexan fonte de apoio entre elas e xeneren recursos propios

Vilagarcía dispón dunha Asociación para o acompañamento a 
mulleres, o Consello Local da Muller e tamén recursos habitacionais 
de emerxencia ata non se tramite unha solución estable.

Rianxo: Actividades puntuais de sensibilización e información 
á cidadanía xeral e/ou a colectivos específicos. A Policía Local 
fai seguimentos ás víctimas de violencia de xénero con orde 
de afastamento que o xuzgado de Padrón lles notifica.

• Existen asociacións locais ou con presencia 
local relacionadas con esta temática?

En Cambados existen organizacións como a Asociación de 
Mulleres Rurais de Castrelo As Saíñas e a Asociación A Naiciña

En Riveira a asociación máis directamente vinculada con esta temática 
é Mulleres en Acción, que teñen ámbito comarcal pero que por estar 
ubicadas maioritariamente en Riveira é ónde teñen máis incidencia.

En Ribadumia a Asociación ESMAR NON Á VIOLENCIA, Asociación 
de vítimas de violencia de xénero da comarca do Salnés.

No Grove O Soño de Lilith.

En Vilagarcía, dúas organizacións desenvolven a súa labor no Municipio.

anexos  recursos dos concellos
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anexos  enquisa utilizada no estudio
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anexos  enquisa utilizada no estudio

INFORME ACERCA DA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO 
NAS MULLERES DO MAR NA RÍA DE AROUSA. 

En colaboración coa Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) da 
Universidade da Coruña (UDC), a consultora Coop4eQuality está 
a elaborar un informe en colaboración coa asociación Mulleres 
do Mar de Arousa, entre outras. Agradecemos a FADEMUR a sua 
cooperación. Pregamos a difusión e colaboración desta enquisa!

* Preguntas de resposta obrigatoria.  
1= marcar unha resposta sola.  
V= podes marcar varias. 

Correo electrónico.

Sexo *
 □ Muller
 □ Home
 □ Prefiro non decilo

Idade *

Onde vives? *1
 □ Cidade
 □ Vila
 □ Aldea
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En que ámbito traballas? *1
 □ Mariscadora.
 □ Pesca de baixura.
 □ Actividades auxiliares da pesca (redeira, etc.).
 □ Comercio de produtos pesqueiros.
 □ Industria conserveiras.
 □ Outras.

Como describirías a Violencia de Xénero *1
 □ Violencia física, sexual ou psicolóxica cara as 
mulleres, exercida polas súas parellas ou exparellas.
 □ Violencia física, sexual ou psicolóxica 
cara as mulleres, exercida polos homes sen 
nengún tipo de relación entre eles.
 □ Violencia física, sexual ou psicolóxica cara homes e 
mulleres, exercida polas súas parellas ou exparellas.
 □ Calquera tipo de violencia exercida cara as mulleres 
polos homes, sen necesidade de relación afectiva.
 □ Calquera tipo de violencia exercida cara as mulleres 
polos homes, con necesidade de relación afectiva.

Crees que a Violencia de Xénero nos últimos anos… *1
 □ ten aumentado.
 □ Está diminuíndo.
 □ Segue igual.
 □ Non sabe/non contesta.

A Violencia de Xénero é un tema do que se fala… *1
 □ Demasiado.
 □ Suficiente.
 □ Non suficiente.
 □ Non sabe/non contesta.

Falaches algunha vez coas túas amizades 
máis próximas da VX *1

 □ Moitas veces.
 □ Algunha vez.
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 □ Case nunca.
 □ Nunca.
 □ Non sabe/non contesta.

Tes asistido a algún acto público para 
coñecer máis sobre a violencia? *1

 □ Moitas veces.
 □ Algunha vez.
 □ Case nunca.
 □ Nunca.
 □ Non sabe/non contesta.

Onde vives hai algunha entidade que informe 
ou actúe contra a violencia? *1

 □ Si.
 □ Non.
 □ Non sabe/non contesta.

Se respondiches que si á cuestión anterior, dinos cal.

Coñeces algunha campaña informativa 
contra a Violencia de Xénero? *1

 □ Si.
 □ non.
 □ Non sabe/non contesta.

Se respondiches que si á cuestión anterior, dinos cal.

A Violencia de Xénero é algo que ocorre máis a mulleres *V
 □ Pouco formadas.
 □ Desfavorecidas ou empobrecidas.
 □ Extranxeiras.
 □ Por igual
 □ Non sabe/non contesta.

Actos que merecen consideración de Violencia de Xénero: *V
 □ Prostitución.
 □ Pornografía.
 □ Discriminación laboral.
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 □ Violación
 □ Golpes
 □ Insultos e humillación.
 □ Doble ou triple carga doméstico-familiar das mulleres 
(casa, familia, coidados, traballo «público», etc.)
 □ Non sabe/non contesta.

No ámbito da parella, un golpe illado… *1
 □ Si é violencia.
 □ Non é Violencia de Xénero, pode pasarlle a calquera.
 □ Non sabe/non contesta.

Cales son os motivos polos que se pode 
chegar á Violencia de Xénero? *V

 □ Falta de educación.
 □ Falta de autocontrol.
 □ Non sabe/non contesta.
 □ Maltratos na infancia.
 □ Persoas violentas.
 □ Psicolóxicos-mentais.
 □ A parella provoca.
 □ Drogas e alcohol.
 □ Machismo.
 □ Non hai causa que xustifique.

Coñeces algún caso de Violencia de Xénero no teu entorno? *1
 □ Si.
 □ Non.

En caso afirmativo, sabes si existe denuncia?
 □ Si.
 □ Non.
 □ Non sabe/non contesta.

Cal pode ser o motivo de que as vítimas non denuncien? *V
 □ Medo a perder a parella, seguen namoradas.
 □ Medo a que se repitan as agresións.
 □ Medo a perder ás fillas e fillos.
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 □ Cren que é normal.
 □ Por vergoña, polo que dirán.
 □ Porque dependen económicamente da parella.
 □ Por medo a que non a crean.
 □ Non sabe/non contesta.

Crees que existe algún outro motivo para non denunciar?

Que crees que podes facer ti? *1
 □ Non sabe/non contesta.
 □ Nada, non é asunto meu.
 □ Nada, teño medo a represalias.
 □ Falar coa vítima e axudala.
 □ Falar coa familia ou o entorno.
 □ Chamar á policía ou Garda civil.
 □ Pedir consello á asociacións ou entidades.
 □ Denunciar directamente.
 □ Contalo a servizos sociais.

A quen recorrerías se foses vítima dunha 
situación de violencia? *1

 □ Non sabe/non contesta.
 □ Servizos Sociais.
 □ Profesionais.
 □ Asociación/entidade.
 □ Amizades.
 □ CIM.
 □ Familia.
 □ Policía ou Garda Civil.

Vivindo en poboacións pequenas, cres 
que é máis doado detectar as
situacións de Violencia de Xénero? *1

 □ Si.
 □ Non.
 □ Non inflúe.
 □ Non sabe/non contesta.
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Cres que onde vives hai posibilidade de 
formarte sobre Violencia de Xénero? *1

 □ Si.
 □ Non.
 □ Non sabe/non contesta.

Se respondiches que non á pregunta anterior, 
estarías interesada en recibila?

 □ Si.
 □ Non.
 □ Non sabe/non contesta.

Paréceche acertado o tratamento dos 
medios de comunicación? *V

 □ Non sabe/non contesta.
 □ Axuda a sensibilizar
 □ Axuda a visibilizar.
 □ Sacaa do ámbito doméstico.
 □ Vitimiza ás mulleres.
 □ Provoca máis violencia.
 □ Expón públicamente ás parellas.

Que opinas da actuación da xustiza? *
 □ Non sabe/non contesta.
 □ Os delitos están perseguidos.
 □ Actuación moi profesional.
 □ Actúase con dilixencia.
 □ Se denuncias estás protexida.
 □ Os delitos non están perseguidos.
 □ Prexuizos e actuacións pouco rigurosas.
 □ As esperas poden en perigo ás vítimas.
 □ Ainda que denuncias non estás protexida.

Observacións particulares túas que 
nos queiras facer chegar. *
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