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DÍA 25 de novembro de 2015

LUGAR Rúa Urzáiz (tramo comprendido  entre a Farola de Urzáiz e a rúa República Arxentina) e a rúa do Príncipe.

ORGANIZACIÓN Concellería de Igualdade e o Consello Municipal da Muller de Vigo

TEMÁTICA As distintas manifestacións da  violencia de xénero.

OBXECTIVOS

Rexeitar e deter a violencia de xénero, co obxecto de previla, recoñecela e non ser cómplices destas 
actitudes e comportamentos.
Previr novas formas de violencia de xénero na xuventude, ofrecendo recursos pedagóxicos que 
informan e sensibilizan o alumnado sobre a violencia sexual ou a ciberviolencia:

- Exposicion itinerante “ A violencia sexual na xuventude. Infórmate”
- Distribución do folleto-guía “ Conectamos ben?. Mozos e mozas que se tratan ben e de igual a igual”.

Implicar na iniciativa “Enlaza Vigo” o profesorado e a totalidade do alumnado de secundaria, 
bacharelato e formación profesional da cidade.

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

A Concellería de Igualdade en colaboración co Consello Municipal 
da Muller, pon en marcha a iniciativa “ENLAZA VIGO-REACCIÓN 
CIDADÁ CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”, desenvolvendo 
no 2015 as seguintes actividades: 

EXPOSICIÓN COLECTIVA CONTRA  A  VIOLENCIA DE 
XÉNERO
No comezo de cada curso escolar, a Concellería de Igualdade 
visita e facilítalles aos centros de ensino un dossier informativo e o 
material necesario para a elaboración dos murais (lona e pinturas).
Desde o 18 ao 26 de novembro de 2015, de 10 a 20 h 
ininterrompidamente, na céntrica rúa do Príncipe, expóñense un 
total de 48 obras plásticas realizadas por 41 centros de ensino 
secundario da cidade. 
A exposición estivo complementada coa colocación dunha carpa 
informativa na que o persoal da Concellería de Igualdade e da 
“Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo”, 
ofreceron información sobre a violencia de xénero e entregáronlles 
materiais de sensibilización ás/aos viandantes.

EXPOSICIÓN ITINERANTE DIRIXIDA AO ALUMNADO DE 
SECUNDARIA

“A VIOLENCIA SEXUAL NA XUVENTUDE. INFÓRMATE!”

Recurso pedagóxico que ofrece información e sensibilización na 
prevención da violencia sexual entre mozas e mozos, dirixida ao 
alumnado de secundaria, bacharelato e formación profesional dos 
centros de ensino secundario da cidade. A exposición consta de 
10 paneis expositivos.
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DESCRICIÓN 
DA ACTIVIDADE

ACCIÓNS COMPLEMENTARIAS DE  ENLAZA VIGO

- Reparto de pulseras reivindicativas co lema: “Enlaza Vigo contra a violencia de xénero. Rexeito a 
violencia machista”

ACTO CENTRAL: 25 de novembro de 2015 ás 12:00 h.

Actividades previas á formación do tapiz humano:
Desde as 10:30h ata as 11:45h o alumnado, o profesorado e os/as viandantes participaron nas 
actividades lúdicas e reivindicativas dinamizadas por monitorado especializado no traballo con 
xente moza: lectura de mensaxes, danza, regueifas/rap, breakdance, malabares e xogos...  

Visita á exposición  “A violencia sexual na xuventude. Infórmate” situada nun lateral do Museo 
MARCO e  visita á exposición colectiva contra a violencia de xénero elaborada polo o alumnado e 
ubicada diante do museo MARCO.

A organización facilitou un espazo cun photocall  para que cada grupo poidera levar unha imaxe 
conxunta da súa participación neste evento. 

Formación do tapiz humano:
O tramo da céntrica rúa de Urzáiz, comprendido entre a Farola e a rúa República Arxentina de 
Vigo, foron unha vez máis escenario o día 25 de novembro de 2015 da formación dun gran tapiz 
humano co lema “Somos quen de deter a violencia de xénero”.

Quince minutos antes da formación do tapiz, representantes dos 3 grupos políticos con presenza 
municipal e do Consello Municipal da Muller, soben ao escenario central para realizar as 
intervencións públicas e a lectura do manifesto.

A organización facilitou o material necesario para formar o tapiz: lonas e cartolinas e cintas de cor 
lila que cubriron gran parte do tapiz.

As 12:00h formouse o tapiz, que, consistiu no levantamento dunha lona  central “Enlaza Vigo 2015” 
e outr,a co lema “Somos quen de  deter a violencia de xénero”.

PROPOSTAS DE TRABALLO:

- Nas aulas
- Na rúa

Accións na aula ata o 13 de novembro

• Traballo de expresión artística do alumnado, a través de obras plásticas alusivas a algunha 
manifestación da violencia de xénero. As ditas obras formaron parte da exposición colectiva ubicada 
na rúa do Príncipe do 18 ao 26 de novembro.
• Sensibilización do alumnado, a través do folleto guía “Conectamos ben? Mozos e mozas que se 
tratan ben e de igual a igual”.
• Sensibilización do alumnado a través da exposición “A violencia sexual na xuventude. Infórmate”.

Accións na rúa, mércores 25 de novembro

• Formación dun gran tapiz humano ás 12:00h do día 25 de novembro de 2015.
• Actividades informativas, lúdicas e reivindicativas previas á formación do tapiz  e desde as 10:30 
h ata as 11:45 h, con visitas ás exposicións, lectura de mensaxes, regueifas, bailes, breakdance , 
photocall...

REPERCUSIÓN 
DE ENLAZA VIGO NA 

CIDADE

Nº  de centros de ensino (secundaria e formación profesional) participantes na 
iniciativa.
41 centros participan na exposición colectiva e 30 centros participan no acto 
central de realización do tapiz humano.

43

Nº  de alumnado de secundaria participante na elaboración do tapiz 1970

Nº total de persoas participantes (alumnado e veciñanza) 2200

Nº de asociacións e colectivos implicados/as na iniciativa 180

Nº alumnado participante na elaboración murais-obras plásticas 850

Nº de persoas que visitaron a exposición colectiva contra a violencia de 
xénero na rúa do Príncipe 5500

Creación do blog:  www.enlazavigo2015.blogspot.com e difusión dos contidos da exposición itinerante 
sobre violencia sexual na xuventude na web www.igualdadevigo.org/violenciasexualxuventude

  


