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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

11:30 A 12:45 CHARLA COLOQUIO SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO 

Intervirán:  

Antonio Negreira Noya, Alcalde do Concello de Val do Dubra 

Alicia Blanco Sande, Concelleira de Servizos Sociais,  Emprego, Educación e Cultura do 

Concello de A Baña 

Mª del Carmen Noya Iglesias, Educadora familiar do Concello de Val do Dubra 

Rosa Fuentes Cambeiro, Directora e abogada do CIM do Concello de Negreira 

M. Dolores Casas Cheda,  Titora e docente do módulo de Igualdade de xénero do 

Obradoiro Barcala-Dubra II 

Presenta e modera:  

Isabel García Vila, Directora Obradoiro Emprego Barcala-Dubra II 

12:45 a 13 PECHE DO ACTO, DESPLEGARASE UNHA PANCARTA EN RECORDO DAS VÍTIMAS DA 

VIOLENCIA DE XÉNERO E GARDARASE UN  MINUTO DE SILENCIO NA SÚA MEMORIA. 
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O Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra a Muller (o DIEVCM), aprobado 

pola Asemblea xeral das Nacións Unidas ol 17 de diciembre de 1999, celébrase anualmente 

cada 25 de novembro. 

En 1993, a Asemblea xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración sobre a Eliminación da 
Violencia contra a Muller, na que se definiu o termo violencia contra a muller como: 

“Todo acto de violencia basado en xénero que ten como resultado posible ou real un dano 
físico, sexual ou psicolóxico, incluidas as amenazas,a coerción uo a prohibición arbitraria da 
liberdade, xa sea que ocurra na vida pública ou na vida privada.”. 

¿Por qué este Día internacional? Debido a que: 

 A violencia contra a muller é unha violación dos dereitos humanos. 

 A violencia contra a muller é consecuencia da discriminación que sufre, tanto en leis como 
na práctica, e a persistencia de desigualdades por razón de xénero. 

 A violencia contra a muller afecta e impide ol avance en moitas áreas, incluidas a 
erradicación da pobreza, a loita contra o VIH/SIDA e a paz e a seguridade. 

 A violencia contra as mulleres e as nenas se poden evitar. A prevención é posible e 
esencial. 

 A violencia contra a muller sigue sendo unha pandemia global. Hasta un 70 % das mulleres 
sufren violencia na súa vida. 

Con esta xornada queremos contribuir á sensibilización da sociedade, e de maneira especial ó 
alumnado, respecto á máis dramática forma de discriminación que sofren moitas mulleres en 
todo o mundo, tratando con elo ó mesmo tempo, de contribuir á sua erradicación, mediante o 
debate sobre:  

 Aspectos psicolóxicos, sociedade e familia frente á Violencia de xénero, a cargo de M. 
Carmen Noya Iglesias. 

 Marco xurídico da Violencia de xénero, Rosa Fuentes Cambeiro 

 Diferentes expresións da violencia de xénero, intervén M. Dolores Casas Cheda 

 Efectos económicos e laborales para as mulleres a violencia de xénero, ponente Alicia 
Blanco Sande 
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