
DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN
DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES 



PROGRAMA
11 NOVEMBRO
MESA LOCAL DA VIOLENCIA DE XÉNERO

12-19 DE NOVEMBRO / IES DE POIOOBRADOIROS
Impartidos por Llerena Perozo Porteiro, autora do libro “En Poio Sementamos 
Igualdade”. Talleres co alumnado de 4º de ESO sobre prevención, detección e 
actuación ante a violencia machista. 

20–23 DE NOVEMBRO / IES DE POIO
CARAVANA “ESPAZO LIBRE”
Dúas axentes de igualdade, facilitarán información e materiais ao alumnado 
de 1º e 2º de bacharelato.

DO 18 AO 25 DE NOVEMBRO
CAMPAÑA GLOBAL “EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS”
POIO, ESPAZO LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Chamamento dirixido a toda a veciñanza e ao tecido asociativo para expresar 
o rexeitamento da sociedade do noso municipio contra toda forma de violencia 
machista, pendurando carteis, bandeirolas, e vestindo  camisetas e máscaras 
negras durante estes días, para amosar a repulsa do problema social que 
supón a violencia machista.

Na web municipal poderán descargarse materiais dixitais para empregar como 
imaxe de perfil, e así asolagar as redes sociais con fotos e mensaxes de que 
en Poio non ten cabida a violencia, incluíndo nas publicacións os cancelos:

#EnNegro2020   #ContraAsViolencias   #PoioEnNegro   #GaliciaEnNegro



25 DE NOVEMBRO | 12.00 | CASA CONSISTORIAL 
DÍA INTERNACIONAL POLA ELIMINACIÓN DA 
VIOLENCIA SOBRE AS MULLERES. 
Parón institucional e lectura da moción conxunta de todos os grupos políticos 
da corporación municipal, expresando o compromiso de que Poio sexa un 
municipio libre de violencia de xénero.

3 DECEMBRO / IES DE POIO
STAND AGRESIÓNS OFF
Espazo informativo para sensibilizar contra as violencias, dirixido a alumnado 
de 1º e 2º de ESO, cedido pola Secretaría Xeral de Igualdade.



ESPAZO LIBRE

Atoparás a caravana “ESPAZO LIBRE” informando por todo o municipio e 
repartindo materiais. Achégate a recoller a túa máscara de Poio en Negro! 
Dúas axentes de igualdade informarán dos recursos existentes a nivel local, 
autonómico e estatal para combater a violencia de xénero.

CARAVANA “ESPAZO LIBRE”

ACHÉGATE E INFÓRMATE!

DATAS
20 NOVEMBRO
 IES de Poio
22 NOVEMBRO
 A partir das 10:00 horas en Lourido
 A partir das 12:00 horas en Combarro.
23 NOVEMBRO
 IES de Poio (mañá)
 A Seca (tarde)
25 NOVEMBRO
 Praza do Mosteiro (mañá) 
 Praza da Granxa (tarde)



#EnNegro2020 #ContraAsViolencias
#PoioEnNegro #GaliciaEnNegro

Solicita o teu lote de material (cartel, mochila, máscara) 
no correo-e participa@concellopoio.gal indicando nome, apelidos e 
número do DNI. Entregaranse ata o 20 de novembro ou ata fin de 
existencias.

Luce a túa máscara e mochila sempre que saias!
Pon o cartel na túa fiestra, porta...

Fai unha foto usando os materiais da campaña e envíaa ao 
correo participa@concellopoio.gal ou súbea ás redes sociais 
coa túa mensaxe contra as violencias machistas e a prol da 
igualdade, incluíndo no texto os cancelos
 

#EnNegro2020 #ContraAsViolencias #PoioEnNegro #GaliciaEnNegro
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