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Que está a pasar? Esta pregunta resoa nas nosas cabezas ante o
incremento das violencias machistas. Que ocorre coas leis e as
medidas desenvolvidas? Non son suficientes? Falta vontade? Faltan
recursos e medios? Ou estamos ante unha estrutura, o patriarcado,
tan hábil para adaptarse que mudala significa mudalo todo? As
interrogantes toman forma de boneca rusa cando analizamos a
violencia: sempre que contestamos unha, atopamos outra que nos
fai pensar e debater ante unha realidade tan complexa e dura para as
mulleres.

Desde o ano 2017 o Consello da Cultura Galega vén desenvolvendo
unha xornada anual de traballo ao redor de diferentes aspectos da
violencia de xénero. Nesta edición, propoñemos revisar e analizar os
avances nos últimos cinco anos desde o Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero, así como os camiños que se abren coa
aplicación de novas leis como a do «Só si é si». Revisión e retos.
Aprender do construído e dar pasos adiante nesta tarefa colectiva
por derrubar o patriarcado.

Imaxe da portada: Campaña "En negro contra as violencias"



Sesión da mañá

10:30 horas
Presentación

10:45 horas
Pacto de Estado: cinco anos despois
María Ángeles Carmona Vergara.
Presidenta do Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género
Presenta: Paz Filgueira. Coordinadora
da xornada

11:45 horas
Pausa

12:15 horas
Aspectos penais da Lei do «só si é si»
Patricia Faraldo. Doutora en Dereito
pola Universidade da Coruña
Presenta: Carme Adán. Coordinadora
da xornada

13:15 horas
Debate coas relatoras da mañá

Sesión da tarde

16:30 horas
Mesa de relatorios
Modera: Inma López Silva. Integrante
do CDIF
Violencia machista no ámbito
xudicial
- Montse Fajardo, integrante do CDIF
e autora de Invisibles
- Ana López Suevos. Maxistrada do
Xulgado de Instrución nº 1 de
Santiago de Compostela,
- Maribel del Pozo Triviño.
Vicerreitora de Internacionalización,
Universidade de Vigo

19:00 horas
Fin da xornada

Programa



Organiza
Consello da Cultura Galega
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)

Coordina
Carme Adán Villamarín
Paz Filgueira Paz

Lugar
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inscrición
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Organiza:


