
CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA
PACTO FEMINISTA

máis info en: 
IGUALDADEVIGO.ORG

25N
VIGOFORMATIVAS

XORNADAS

1 / 2 DECEMBRO 2021

25N
VIGOFORMATIVAS

XORNADAS



OBXECTIVOS

LUGAR E DATAS

máis info en: 
IGUALDADEVIGO.ORG

25N
VIGOFORMATIVAS

XORNADAS

CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA
PACTO FEMINISTA

• Fomentar a participación e  implicación da poboación viguesa na promo-
ción dunha cultura igualitaria e na prevención da violencia de xénero.

• Habilitar un espazo e tempo de formación e reflexión persoal en relación 
á igualdade e a violencia de xénero.

• Visibilizar a violencia de xénero como manifestación extrema da 
desigualdade coa finalidade de acadar un cambio de modelo de relación 
social baseado na igualdade.

Mércores 1 e Xoves 2 de decembro 
no Auditorio Municipal.
Praza do Rei s/nº 36202 Vigo

Ás 16:30 h
Recollida de documentación.

De 16:45 h
Inauguración por parte de Uxía 
Blanco Iglesias, concelleira delegada de 
Igualdade do Concello de Vigo.

De 17:00 h a 18:15 h
“Tratamento da violencia de xénero 
nos medios”.

Mª XOSÉ PORTEIRO GARCÍA. 
Xornalista e directora do Centro de 
Documentación en Igualdade e 
Feminismos do Consello da Cultura 
Galega.

De 18:15 h a 19:30 h
“Resposta institucional ante o 
maltrato a menores”.

ESTRELA GÓMEZ VIÑAS. 
Secretaria da Asociación Galega contra 
o Maltrato a Menores (AGAMME).

De 19:30 h a 20:45 h
“Proceso de normalización e 
naturalización da violencia de xénero. 
Desde a educación infantil ata a 
universidade”.

MARI LIRES. 
Investigadora e activista feminista, 
doutora en química e posgraduada en 
responsables de formación en 
coeducación.

Esta actividade está integrada no Programa de actos do 25N, organizado pola Concellería 
de Igualdade do Concello de Vigo e mailo Consello Municipal da Muller. 
Prazas limitadas. Inscrición previa en: xornadas.igualdade@vigo.org

De 17:00 h a 18:15 h
“A economía política da explotación 
sexual”.

ROSA COBO BEDÍA. 
Profesora da Universidade da Coruña, 
investigadora e escritora feminista.

De 18:15 h a 19:30 h
“Normativa en materia de violencia de 
xénero. Aplicación, eivas e 
potencialidades”.

PAZ FILGUEIRA PAZ. 
Maxistrada especialista en violencia de 
xénero.

Ás 19:30 h
Peche das Xornadas.
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