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0s concellos din "non" aos malos
tratos
A Fegamp firma un convenio co COPG parfa mellorar a atención ás vítimas da violencia
machista
Redacción

ll Mqo | 23.1 1.201 6 | 22:49

A Federación Galega de Munlclplos e P¡ov¡ncias e o Colexlo Oficial de Pslcoloxfa de Galicia asinaron

//aA.e a*

este miércoles un convenio para que os concellos galegos conten cun mellor acceso á atención
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psicolóxica integral para vítimas da violencia mach¡sta. Os encargados de ratificar este acordo de
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colaboración pione¡ro foron o presidente da Fegamp, Alfredo García e a decana do COPG, Ma Rosa

I

Álvarez, na semana do 25 de Novembro, Día lnternacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

Cultura

Segundo o pactado, os municipios poderán solicitar ao COPG asesoramento sobre os programas,
universais e gratuítos, que desenvolven en Galicia en convenio coa V¡cepresidenc¡a da Xunla: un

dirixido ás mulleres que sofren a violencia, aos seus fillos/as e familiares;

e

Abramos o Círculo, para

homes que exercen a violencia e que desexan romper con estas actitudes. Pola súa banda, a Fegamp

difundirá entre os 313 entes locais galegos, aquelas iniciativas do COPG nas áreas de muller e
igualdade e contará coa axuda de psicólogos/as expertos/as nestes eidos para a confección de novas
¡niciât¡vas.

Un momento del conclerto que ofreció Carlos Núñez

Concellos #PoloBoTrato

Carlos Núñez revive los
instrumentos del Pórtico de la
Gloria junto a 75 músicos

A primeira iniciativa froito da colaboración da Fegamp co COPG é o decálogo Concellos #Po¡oBoTrato:
unha serie de recomendacións e comprom¡sos para combater o sex¡smo, fomentar a

corresponsabilidade e loitar por unha igualdade real enlre homes e mulleres. Recoñecendo a gran
responsabilidade e capacidade de actuación das entidades locais como administración máis próxima
cidadanía, a Fegamp distribuíu aos
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concellos e 4 deputacións provinciais un cartel cun decálogo de

El gaitero vigués ofrece un concierto en la catedral
de Santiago, dentro de los actos...

actuacións para aplicar no ámbito local e promover así unha cultura do bo trato.

'La gran odisea de la
humanidad' muestra la

Trátase dunha serie de compromisos para que as corporacións locais manteñan unha perspectiva de

aventura de la

xénero nas súas diferentes act¡vidades e así contribuír a construÍr unha sociedade máis igualitaria. Así,

evolución humana en

deféndese a prevención e o fomento de valores de igualdade nas actividades dirixidas a menores,

La2

eliminar o sexismo da linguaxe ou da publícidade, e tamén a .uptura cos roles de xénero tradicionais,

La 2 estrena hoy (23.20 horas) "La gran odisea de la

fomentando a ética no coidado tanto de menores como de persoas dependentes.

humanidad". una ser¡e documentâl de tres...

Estas son algunhas das recomendacións incluídas neste decálogo co que se pretende difundir unha

Federico Pérezy Xosé Antonio Touriñán: 'A
nosotros nos da estabilidad la
desestabilidad del país en el que vivimos'

cultura do bo trato, fronte á habitual vitimización da muller. A construción dunha sociedade igualitar¡a
http://www.farodevigo.es/sociedadl20l6llll23lconcellos-dir¡nor¡aos-malos/1575729.htm1
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unha responsabilidade conxunta e iso afecta directamente ás administracións locais, como entidades

l

con capacidade de transformar a sociedade. A promoción dunha cultura baseada no bo trato é unha
ferramenta preventivâ da discriminación histórica por razóns de xénero

Representan la obra "Curtis e

Texeiro'el viernes, día 9, en el
Teatro Afundación de V¡go

e, xa que logo, unha ferramenta

para loitar contra a vlolencia de xénero.
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Gal¡cia

Malos

el cine español hemos

tratos Sexismo

maltralado al
espectador'
]Ningún actor nac¡onal garant¡za una taquilla" - "Lars von
Trier no es m¡sógino, es un tímido...

Violencia

Concha Velasco,

Violencia machista

Premio Nacional de
Teatro: 'Sigo s¡endo un
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referente'
Cullura reconoce el "momento
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de plenitud artíst¡ca" y "la
pasión" de la actriz

La viguesa Vanesa

Álvarez inaugura un
mural de Rosalía de
Una casa de más de 300 años

totalmente reformada

Un pedo de una pac¡ente causa
un incendio en un quirófano

Castro en Nueva York

Un porriñés se declara
culpable de agredir
sexualmente a una vecina y
afega que estaba "muy

Mañana se celebra un recital
en la Casa Galicia
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