
Envía os datos solicitados nesta ficha ao fax 986 430 082  
ou ao enderezo electrónico xornadas.igualdade@vigo.org 

As prazas outorgaranse por rigorosa orde de inscrición.  
Protección de datos: os datos que vostede facilite incorporaranse ás correspondentes ac�vidades de tratamento do 
Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade coa regulación 
establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de 
carácter persoal e demais disposicións de aplicación. A lexi�mación do tratamento está baseada no consen�mento das 
persoas interesadas. O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos 
persoais. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, despois do consen�mento da persoa 
interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación. 
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rec�ficación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións 
individuais automa�zadas, incluída a elaboración de per�s, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante 
o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude dirixirase a dpd.vigo@vigo.org
Así mesmo as persoas usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de 
Protección de Datos.



Recollida de documentación.

Pausa.

Pausa.

Inauguración de D. Abel Caballero Álvarez, alcalde do Concello de Vigo e Dª Uxía Blanco 
Iglesias, concelleira delegada de Igualdade do Concello de Vigo.

9:30 h

9:45 h

10:00 h
Relatorio: “Desigualdade e discriminación, toma de conciencia e cuarta vaga”.

Dª Ángeles Álvarez Álvarez, cofundadora da Rede Estatal contra a Violencia de Xénero e 
portavoz do Grupo Parlamentario Socialista na Comisión de igualdade do Congreso.

12:00 h

13:00 h

Mesa redonda: “ A feminización da pobreza. A importancia da abordaxe desde un enfoque 
feminista”.   
Dª Iria Vázquez Silva, socióloga, e Dª Juncal Blanco Granado, traballadora social. 
Experiencias de Emaús Fundación Social. 
Dª Luz Iglesias Herrero, economista. Asociación Viúdas Demócratas de Vigo. 

Mesa redonda: “A prostitución e a trata sexual: outro ciclo da violencia de xénero”. 

Dª  Águeda Gómez Suárez, profesora da Universidade de Vigo na área de Socioloxía.

Dª Silvia Pérez Freire, socióloga. Voceira da Rede galega contra a TRATA sexual. 

Relatorio: “Muller e prisión: son as cadeas un espazo en igualdade?”

Dª Yolanda Ferreiro Novo. Colectivo ESCULCA. Observatorio para a defensa dos dereitos e 
liberdades.

10:00 h

12:00 h
Mesa redonda:  “O Xornalismo despois do 8-M”.   

Dª Andrea Méndez Varela, redactora de Faro de Vigo e integrante da Plataforma 
Xornalistas Galegas.

Dª Ana Fuentes Crego, redactora xefa de Atlántico Diario.

Dª Noelia Otero Lago, xornalista. Guionista e directora de programas en Telecinco.

Peche das xornadas.
13:30 h

11:30 h

Lugar de 
realización:
Sala de 
conferencias 
do Centro Social 
Afundación
Rúa Policarpo Sanz, 
26 VigoPausa.

16:15 h
Relatorio: “Detección e protección no ámbito da violencia sobre a muller. A situación das e 
dos menores no ámbito da violencia. Pacto de Estado e a súa aplicación práctica”.
 
Dª Paz Filgueira Paz. Maxistrada do Xulgado de Familia e Primeira Instancia número 12 Vigo.

17:45 h

18:00 h
Relatorio: “A intervención da medicina forense na práctica do Xulgado de Violencia sobre 
a Muller de Vigo”.

Dª Mª José de la Fuente Pérez, xefa da sección da Clínica Médico-Forense do IMELGA Vigo.

11:40 h
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