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1- Introdución 

No ámbito da loita dos dereitos de igualdade a administración está chamada a 

manter unha actitude proactiva. Dende fai unha década, no Concello de Cuntis, 

estamos inmersos nun proceso de reflexión táctica para desenvolver una 

política de protección e concreción da igualdade real entre homes e mulleres. A 

avaliación constante coa que estamos comprometidos neste ámbito lévanos a 

revisar os nosos obxectivos e mellorar a súa formulación para corrixir aqueles 

aspectos que nos poden apartar deste mandato moral e social que é a 

igualdade.  Con este percorrido que nos precede presentamos hoxe o III Plan 

de Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres do concello de Cuntis. 

2015-2018 

Pensamos que aínda una boa parte do traballo ten que estar dirixido a 

vencer estereotipos e loitar contra todas as formas de violencia contra as 

mulleres das que somos testemuña cotiá a través da nosa experiencia, da 

observación da contorna y da información dos medios. Tamén cremos que esta 

é unha responsabilidade compartida na que deben comprometerse todos os 

cidadáns. Asumimos a nosa responsabilidade como administración de ser o 

motor e promotor destes cambios ao tempo que sentimos tamén a satisfacción 

de observar que algúns obxectivos poden ir transformándose non pola súa 

ineficacia senón pola súa concreción. Isto significa que crecemos e que é 

indudabel que a muller gañou una maior participación no mercado laboral, non 

só como empregadas, senón como empresarias en todos os ámbitos da vida 

pública e privada. Pero sabemos que  aínda queda un longo camiño por 

percorrer para  atopar solucións a todas as formas de desigualdade e violencia. 

Deste xeito desexamos loitar para erradicar estas formas, que seguen sendo 

parte da nosa realidade, como  o teito de cristal, o acoso,  a violencia de xénero 

en nos seus múltiples formas etc.  

Este III Plan de igualdade elabora os obxectivos, estratexias e accións 

que estamos dispostos a dirixir para os próximos anos. Neste proxecto 

recollemos o análise da situación actual, os resultados da avaliación do último 
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plan, toda a nosa experiencia nestes anos e as recomendacións e directivas 

tanto da administración da nosa comunidade nesta área como as estratexias 

da unión europea.  

O presente documento comeza coa Introdución que ten o obxectivo 

inicial de desenvolver aqueles factores que consideramos fundamentais para 

realizar estas accións. Así no capítulo I dedicado a introdución, na xustificación 

o lector atopará unha breve fundamentación teórica do noso proxecto e o 

marco lexislativo que da orixe e lexitimidade a todas as políticas de igualdade 

que desenvolvemos no só na nosa comunidade senón no estado e na Unión 

Europea. A continuación nesta fase introdutoria, presentamos  as condicións de 

partida. O análise da realidade da nosa comunidade queda ben reflectida a 

través do detalle   do contexto social, das características demográficas  e da 

contorna xeográfica que da continente a nosa comunidade. No Capítulo II 

desenvólvese os obxectivos do plan, as accións e metodoloxía  para a súa 

elaboración, as recomendacións da avaliación do II Plan de Igualdade, as 

características estruturais e os eixes que vertebran o presente proxecto. No 

capítulo catro desenvolvemos individualmente cada un dos eixes de actuación 

facendo unha primeira aproximación aos factores que xustifican as accións 

nestes ámbitos para posteriormente desenvolver os obxectivos xerais, 

específicos e as accións individuais propostas. Tamén detállanse as formas 

nas que é conveniente recoller a información para as avaliacións dos procesos 

das accións. No capítulo IV detállanse as características da avaliación do plan.  

1.2- Fundamentación teórica da necesidade do plan. 

Non podemos falar de fundamentación sen mencionar o esforzo realizado o 

longo dos anos polas mulleres na súa loita pola igualdade. Neste sentido non 

estamos pensando só en mulleres intelectuais que foron dirixindo as nosas 

miradas no horizontes de metas moitas xa alcanzadas. Pensamos nas mulleres 

que defenden o seu posto de traballo, as veces en solitario, as que se levantan 

cedo para poder conciliar a súa vida laboral coa familiar, quitando horas do 

sono para atender a familia, as que asisten cotidianamente a un posto de 

traballo e teñen que loitar coa discriminación, co teito de cristal o coa 

indignidade do acoso. Pensamos nas mulleres da nosa contorna, estritamente 
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rural, que deben atopar as formas de superar serias dificultades como o 

illamento, a falta de servizos de transporte, a distancia que as separa das 

vantaxes das cidades, a baixa oferta laboral pero que a pesar de tantas 

dificultades saben articular espazos de solidariedade entre elas para traballar a 

súas terras. 

Pero tamén pensamos  en aquelas mulleres que son parte de 

sociedades que aínda non chegaron abrazar as nosas conquistas, aquelas 

mulleres que se lles nega o dereito de estudar, traballar, participar 

politicamente, opinar, vestirse como queren ou separase se é o seu desexo e 

que loitan por conseguilo as veces arriscando a propia vida. Todas elas fan 

posible que hoxe falemos e iniciemos proxectos como este. Todas elas 

permiten observar unha realidade que excede a nosa contorna e o horizonte da 

nosa comunidade e nos coloca nun plano de maior humanidade.  

A perspectiva de xénero é froito das loitas individuais e colectivas, 

porque antes foron outras, que co obxectivo de analizar as relacións entre 

homes e mulleres dende un marco crítico puxeron o seu esforzo que hoxe 

recollemos nos e que cederemos as nosa fillas e fillos para  construír para 

todas e todos unha sociedade sempre mellor, más aberta, tolerante, humana e  

igualitaria. 

Dentro desta loita o traballo intelectual é fundamental. A análise ofrece a 

posibilidade non só de ordenar e estruturar os feitos nun contexto comprensivo, 

senón de dotalos dunha entidade teórica propia co seu corpo intelectual e a 

súa conceptualización. Así elaboramos a realidade dunha forma máis 

comprensiva, atendendo as cousas e aquelas variables que a determinan. 

Hoxe a palabra xénero, igualdade, androcentrismo, machismo, discriminación, 

teito de cristal son moito mías que a súa definición puntual. Aluden a unha 

historia e a unha ideoloxía que fai que o noso análise chegue moito máis aló 

que o nominal. Algo fundamental na comunicación teórica pero tamén na 

conceptualización e comprensión. Conceptos que fan referencia a contextos 

complexos que non só describen un feito senón aspectos culturais, políticos, 

filosóficos e históricos. 
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Aprendemos nos últimos anos a observar a socialización dende outro 

punto de vista. Unha perspectiva que nos achegou unha visión máis completa 

da realidade e da loita de poder. A socialización de xénero sempre estivo alí 

nas tradicións, nos relatos e contos, nos simbolismos culturais, e na vida cotiá 

debuxando unha realidade de desigualdade entre homes e mulleres e unha 

xerarquización do poder que non pode xustificarse de ningunha forma natural 

senón a través de prexuízos e estereotipos de xénero.  

Esta loita  consolidou cambios significativos na identidade non so das 

mulleres senón tamén dos homes. Temos que reflexionar sobre o esforzo 

común que contribuíu nos últimos anos a desenvolver una lexislación 

específica para a articulación das políticas de  igualdade que hoxe se 

promoven dende a administración.  

Pero a análise da realidade dinos que aínda queda moito por facer. Isto 

non é unha consideración teórica nin unha acción que responde a un mandato 

vertical. Recibimos esta mensaxe, de que aínda non é suficiente,  cada vez que 

nos nosos servizos chega unha muller chorando por moi diversos motivos 

como: non poder dar de comer aos fillos ou comprar o material escolar. Porque 

non ten posibilidades reais de buscar traballo fora da súa aldea, ou non pode 

baixar ao pobo para apuntarse nunha actividade porque non hai cartos para o 

bus o aínda peor, porque non hai bus.  No peor dos casos, a queixa é que ten 

un home a seu lado que a maltrata e non ten claro se é culpa súa. Esta é a 

realidade de moitas mulleres na nosa comunidade e cada unha delas xustifica 

os nosos esforzos que asumimos coa responsabilidade e o exemplo de moitas 

outras e outros que no pasado e no presente seguen traballando para  cambiar 

as cousas. 

1.3- Marco normativo 

A perspectiva de xénero que alentaron nas súas loitas as mulleres o longo dos 

anos fructificou e marcou o camiño para establecer un marco normativo de  

carácter transcendente a todas as reivindicacións. Así hoxe as estratexias 

correctores de carácter temporal,  como as accións e discriminacións positivas 

son parte dun conxunto de recursos amplos. Dende 1985, na conferencia de 
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Nairobi, introducíronse as políticas de  mainstreaming para constatar dez anos 

despois en Beijing, que a transversalidade é a clave para chegar ao principio 

de igualdade entre homes e mulleres. Este enfoque integrado de xénero 

require o compromiso das administración nas políticas neste ámbito. Tamén 

necesita da dispoñibilidade de recursos tanto materiais como humanos e a 

formación axeitada de todos os operadores tanto públicos como privados, que 

xestionan e participan nestas transformacións sociais. Na actualidade a 

estratexia de mainstreaming estrutural  combínase coas políticas específicas 

de xénero.  

Todas estas estratexias foron recollidas e traducidas a través da 

lexislación autonómica, estatal e europea. Dotar as políticas de igualdade de 

lexitimidade normativa foi un paso fundamental para concretar os obxectivos en 

medidas estábeis e reais o longo do tempo e evitar que queden nunha simple 

declaración de intensións. Así podemos falar de numerosas estratexias que 

fixeron posibel crear un espazo de intervención específico para loitar contra 

todos os abusos ancorados en posicións sexistas como: o acosa, a violencia de 

xénero, a discriminación directa e indirecta  no mercado laboral, os estereotipos 

de xénero que deixaban a muller relegada no fogar etc. 
 

A continuación nomeamos a normativa da nosa comunidade que é moi 

completa e a través dela queda reflectida de forma achegada e especifica para 

a nosa comunidade toda a normativa estatal e europea 

 

A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
homes: No seus obxectivos a lei manifesta  que a  Comunidade 

Autónoma de Galicia reforza o seu compromiso coa eliminación da 

discriminación entre homes e mulleres e na promoción da igualdade de 

conformidade coas obrigas impostas aos poderes públicos de Galicia no 

artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía 

para Galicia. A lei trata o principio d etransverdsalidade, a educación e a 

formación,a igualdade e os medidos de comunicación , o uso sexista da 

linguaxe, a violencia contra as mulleres, a igualdade laboral, a inserción 

laboral das mulleres, a protección á exclusión social, a participación e 
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desenvolvemento das mulleres rurais, a colaboración autonómica coas 

corporación locais, o acceso ao emprego público , a igualdade nas  

retribucións, conciliación familiar e laboral ,  e a loita contra o  acoso 

sexual e moral. 

  

• A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de 
protección integral contra a violencia de xénero: Esta normativa  

desenvolve aspectos moi diversos como os preventivos, educativos, 

sociais, asistenciais e de atención posterior ás vítimas, como a 

normativa civil arredor da contorna familiar. Tamén contempla o 

rexeitamento social do que deben ser obxecto todas as manifestacións 

de violencia de xénero. 
 

• A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade efectiva de 
mulleres e homes: Desenvolve as políticas públicas tanto as estatais 

como as autonómicas e locais facendo especial interese sobre na 

prevención de discriminacións contemplando as políticas activas nestes 

obxectivos. A lei subliña o necesario tratamento transversal da 

igualdade.  
 

• A Lei 2/2007, do 28 de marzo, galega do traballo en igualdade das 
mulleres de Galicia: Esta normativa crea a Unidade Administrativa de 

Igualdade do departamento da administración autonómica que é o 

órgano competente en materia de traballo e inclúe as directrices para a 

promoción da igualdade nas empresas como os plans de igualdade. 

Dentro dos seus contidos tamén cabe mencionar aqueles relacionados 

coa formación profesional e as políticas activas de emprego. Neste 

particular considera a implantación de medidas de acción positivas e a 

loita pola corresponsabilidade familiar e doméstica. 
 

• A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero: Este documento 
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desenvolve os aspectos destinados a coordinar e planificar os recursos 

disponibeis como o apoio psicolóxico, económico, de inserción laboral e 

acceso a vivenda para as mulleres vítimas da violencia de xénero a 

través dunha rede integradora. 
 

Tamén hai que salientar que en Galicia contamos dende 1991 cun Organismo 

adscrito a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar que é o Servizo Galego 

de Igualdade. Este organismo regulado pola lei 3/1991 de 14 de xaneiro,  

dedícase a promover a igualdade de dereitos e non discriminación entre homes 

e mulleres. Tamén atende pola participación da muller en todos os ámbitos da 

vida social, cultural, económica e política de Galicia.   

Estas ferramentas das que falamos son asumidas polos plans de 

igualdade como o que hoxe desenvolvemos  e que asume nos seus obxectivos 

ser un plan estratéxico para desenvolver  as políticas públicas e medidas 

oportunas segundo o análise previo da poboación e os mandatos normativos  

para desenvolver políticas e alcanzar a igualdade de oportunidades entre 

homes e mulleres e eliminar a discriminación por razón de xénero.  

Para a operativización das accións, o presente plan inspírase segue as 

recomendacións e liñas de actuación do  VI Plan Galego para a igualdade entre 

mulleres e homes. Estratexia 2013-2015. O documento reforza as medidas de 

sensibilización, difusión e coordinación para loitar contra os aspectos culturais 

do “espellismo da igualdade”. Dende este sentido asume os principios reitores 

de: 
 

• Articulación dunha iniciativa marco en igualdade de xénero para toda a 

comunidade 

• Reforzamento da igualdade de trato e de oportunidades  entre homes e 

mulleres 

• Promoción da transversalidade da perspectiva de xénero 

• Consideración da diversidade das mulleres 

• Impulso á participación dos homes como coautores do cambio 

• Intervención baseada na cooperación e coordinación institucional 
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1.4- Análise do contexto 

1.4.1- Poboación 

Segundo os datos do Instituto Galego de estatística do informe do 2013 na 

actualidade o concello conta con 4.913 habitantes dos cales 2311 son homes e 

2602 son mulleres.  

Taboa nº1. Habitantes desagregados por sexo 

Ano Total Homes Mulleres 

2013 4.913 2.311 2602 

2012 4.992 2.357 2.635 

2011 5.066 2.383 2.683 

2010 5.115 2.416 2.699 

INE. Padrón municipal de habitantes.  

GráficoNº1 

 

Nos datos podemos observar por unha banda que se mantén as diferenzas 

intersexo o longo dos anos en canto ao número sendo un pouco maior a 

poboación feminina e  un paulatino declive da nosa poboación tanto en homes 

como en mulleres.  
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A comparativa reflicte a perda gradual da poboación na nosa 

comunidade pero  este descenso é unha característica que Cuntis comparte 

con outros moitos municipios de Galicia. Dende 2007 Galicia é  a comunidade 

que concentra case a metade das aldeas abandonadas do pais segundo o INE. 

Na actualidade existe un mercado arredor da  venta das aldeas que son 

habitualmente adquiridas por empresarios da hostalería.  Galicia é unha da 

comunidades que lidera as mellores ofertas. 

Hai moito factores que insiren nesta despoboación nos que a nosa 

comunidade é especialmente representativa  como a baixa natalidade, o 

envellecemento da poboación a dispersión demográfica, as dificultades para 

converter a actividade rural nunha empresa rendible. Segundo os datos do 

Instituto Nacional de estatística (INE) do último estudo no 2007 na nosa 

comunidade baléiranse trinta aldeas ao ano. Sobre un total de 2.815 que se 

rexistraron en España 1200 son galegas. En Lugo concéntranse 527 núcleos 

rurais despoboados, en A Coruña 510, Pontevedra con 124 e Ourense a 

provincia coa poboación máis envellecida 111. Pero cos datos da 

despoboación tamén comezan a ser importantes nas cidades. Hai esforzos da 

administración por crear programas alternativos de desenvolvemento para as 

economías do rural como ecoturismo, as augas termais, a cultura vinícola, as 

rutas de sendeirismo, as casa rurais pero aínda os resultados non suficientes 

para paliar o problema.  

Os datos na nosa comunidade son unha proba máis dos números 

globais: Na seguinte táboa analizamos tamén a evolución decrecente da 

poboación estranxeira. Observamos, a pesar dos datos pequeños de 

estranxeiros na nosa poboación, a diferenza positiva da presenza de homes, 

feito que reflicte a maior mobilidade destes fronte as mulleres. 

Táboa nº2 

 
EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA 

                                                                                                                   
15 
 



 

Ano total españois estranxeiros Total  

homes 

Total h 

españois 

Total h 

estra. 

Total  

mulleres 

Total 

mulleres 

españolas 

Total  

mulleres 

Estran. 

2013 4.913 4.837 76 2.311 2.266 45 2.602 2.571 31 

2012 4.992 4.914 78 2.357 2.309 48 2.635 2.605 30 

2011 5.066 4.983 83 2.383 2.339 44 2.683 2.644 39 

2010 5.115 5.035 80 2.416 2.374 42 2.699 2.661 38 
 

Gráfico nº2 

 

Na seguinte comparativa analizamos os datos da poboación segundo as 

idades. A baixa natalidade é unha gran preocupación de feito en Galicia ano 

tras ano asistimos ao peche de colexios pola falta de alumnos. 

Táboa nº3 

COMPARATIVA POR GRUPOS DE IDADE NO 2000 

RANGO TOTAL MULLERES HOMES 

Poboación completa 5.660 3.050 2.610 

Menos de 16 anos 687 337 350 

Entre 16 e 64 3.641 1.864 1.801 

Más de 64 1.332 873 459 
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Táboa nº4 

COMPARATIVA POR GRUPOS DE IDADE NO 2013 

RANGO TOTAL MULLERES HOMES 

Poboación completa 4.913 2.602 2.311 

Menos de 16 anos 504 255 249 

Entre 16 e 64 2.979 1.463 1.516 

Más de 64 1.430 884 546 

 

Gráfico nº3 

 

Gráfico nº4 
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No que se refire ao fracaso nos estudos, na seguinte táboa temos unha 

boa comparativa en Galicia nos últimos catro anos. A taxa máis baixa 

corresponde  as mulleres que cos ano foi baixando, aínda que a caída na 

poboación masculina tamén mellorou e na comparativa intragrupo foi 

ralentizándose. 

Táboa nº5 

Abandono educativo temperán. Poboación entre 
18 e 24 anos que non completou a educación 
secundaria en non segue ningún tipo de 
formación en Galicia 

Ano  Total  Homes  Mulleres 
2000 29,3 37,4 21,1 
2001 27,7 36,4 18,8 
2002 27.3 36,0 18,4 
2003 25,0 32,1 17,7 
2004 24,3 32,5 15,5 
2005 22,9 29,8 16,0 
2006 24,5 34,2 14,5 
2007 23,5 33,0 13,9 
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2008 23,6 32,0 15,0 
2009 25,8 31,9 19,5 
2010 22,8 27,6 17,7 
2011 20,4 25,3 15,3 
2012 22,7 26,8 18,5 
2013 20,2 24,9 15,1 
2014/1 18,6 22,1 14,8 
2014/2 19,0 21,4 16,3 

 

Gráfico nº5 

 

 

 

1.5- Contexto xeográfico 

Cuntis está emprazada ao nordés da provincia de Pontevedra na comarca de 

Caldas. Ten una superficie de 79 km2 . A súa poboación está distribuída en oito 

parroquias: Arcos de Furcos, Cequeril, Couselo, Baños de Cuntis, Estacas, 

Piñeiro, Portela e Tróans. Limita cos concellos da Estrada, Campo Lameiro, 

Moraña, Caldas de Reis e Valga. O seu val está  delimitado polo percorrido dos 

ríos Umia e Gallo. Os montes Xesteriras de 718m e Castro Sebil de 550 m 
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completan as calidades da seu territorio.Da poboación total 1755 son persoas 

de máis de 60 anos, 985 ente 45 y 60, 1071 entre 30 y 44 889 entre 15 y 29 y 

471 entre a e 14 anos.  

A poboación das parroquias que reseñamos na seguinte táboa son datos 

non actualizados, que pertencen ao ano 2008, pero son útiles para establecer 

una visión da densidade poboacional en cada parroquia. Tamén ofrecemos 

datos sobre os intereses de cada parroquia 

Táboa nº6 

Parroquia 
Número de 

habitantes Intereses 
Troáns 740 Igrexa Parroquial de  

Santa María de Troáns 

Ermida de San Ildefonso  

Quinta do Areal 

Muiño de Lopes 

San Mamade de 

Piñeiro 

384 Igrexa de  

San Mamede de Piñeiro 

Capela de Santa Lucía 

Portela 210 Igrexa de  

Santa Baia da Portela 

Estacas  287 Igrexa de  

San Fins de Estacas 

Pazo Abacial Estacas 

Cuntis 2399 Igrexa de Santa María dos Baños de Cuntis.  

Convento de  

San Bieito de Pereira 

Casa grande do castro. Casa do Agrobó 

Casa Reitoral Casa Grande da rúa do 

Cruceiro 

Lavadoiro termal 

Couselo 188 Igrexa de  

San Miguel de Couselo 
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Cequeril 201 Arte rupestre: Outeiro dos campiños, laxe 

dos homes, outeiro do Gallineiro  

Igrexa de Santa María  

de Cequeril e o cemiterio. 

Ermida do Santiaguiño 

Casa grande de Eira. 

Arcos de Furco 662 Igrexa parroquial de San Breixo de Arcos 

de Furcos 

Cemiterio subterráneo de Arcos 

Moíno do rato 

 

1.6- Recursos na contorna 

A seguinte táboa describe o número de empresas segundo a actividade no 

Concello de Cuntis 

Táboa nº 7 

Sector Nº de 

empresas 

Industria manufactureira 31 

Produtos e distribución de enerxía eléctrica, gas e auga 1 

Construción 69 

Reparación de vehículos de motor 97 

Hostalería 37 

Transporte almacenamento e comunicación 24 

Intermediación financeira 3 

Actividades inmobiliarios e de alugueiro e servizos 

empresariais 

40 

Educación 7 

Actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais 5 

Outras actividades sociais e de servizos prestados á 

comunidade, servizos persoais 

20 
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Gráfico nº6 

 

 

Podemos comprobar que en termos produtivos a comunidade non conta con 

moitos recursos que podan conbatir internamente a crise. Destacan as 

pequenas empresas dedicadas a construción, poderosamente castigadas pola 

crise. Estes datos coinciden cos que achegan as altas e baixas rexistradas xa 

que o perfil empresarial da comunidade non pode absorber man de obra e 

moito menos paliar os efectos xerais da crise. 

Na seguinte táboa  observamos dende 2006 ao 2009  a caída importante 

das altas dentro da nosa comunidade e un aumento das baixas aspectos que 

acompañan os outros datos negativos da poboación. 

Táboa nº8 

 

 

 

Ano  Altas Permanencias  Baixas 

2006 48 285 23 

2007 40 287 36 

2008 42 303 23 

2009 22 313 32 
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Gráfica nº7 

 

 

O turismo pode ser un valor a desenvolver na nosa comunidade xa que 

conta por exemplo   cun importante recurso nas augas termais que a converte 

nun referente deste sector en Galicia. Unha riqueza  que xa souberon  

aproveitar a cultura romana para beneficiarse das  burgas e augas minerais da 

nosa terra. Existen numerosos achados arqueolóxicos romanos que son 

testemuña do seu interese xa daquela como centro termal. As augas brotan do 

subsolo a temperaturas que oscilan entre os 18 e 59 grados. Estas augas 

teñen a cualificación de como "augas minerais medicinais Sulfurado-Sódicas-

Termais".  Este factor a desenvolvido no balneario  unha oferta ampla da que 

se benefician moitas  persoas  que buscan as súas propiedades terapéutica 

para tratar problemas reumáticos, respiratorios e dermatolóxicos. A historia de 

Cuntis ten moitos referentes ligados a esta riqueza natural. 

Pero tamén o territorio conta con rutas moi atractivas de sendeirismo xa 

que o concello tamén dispón de riqueza paisaxística arredor da cal 

desenvolvéronse cinco rutas  de diversa consideración en canto a súa 

dificultade. Dentro delas hai unha arqueolóxica de gran valor histórico.  
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O concello tamén ten unha rota secundaria empregada polos romeiros e é 

unha alternativa, do camiño portugués que conecta as termas de Barro, 

Moraña, Cuntis, A Estrada e Teo con Santiago de Compostela. 

Outro interese do concello de Cuntis é o  patrimonio arquitectónico. Nas 

súas igrexas e casas señorais podemos descubrir o paso do románico,  as 

transformacións do  barroco e as transicións ao neoclásico. Aspectos que 

quedan reflectidos na táboa das parroquias. 
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CAPÍTULO II 
ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS 

DO PLAN 
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2- O Plan  

O novo plan ten unha estrutura que continúa coas áreas de desenvolvemento 

que resultaron de utilidade no pasado  e nas que o resultado das actividades 

invitan a redefinir os seus obxectivos e crear novas sinerxías na súa contorna. 

Outras son de nova elaboración. 

O obxectivo xeral o longo prazo é conseguir integrar a igualdade como 

un fundamento básico, non só da organización municipal senón da convivencia 

na nosa comunidade e erradicar toda desigualdade indirecta ou directa no noso 

concello. Dende este punto de vista é un instrumento indispensable para a 

planificación, posta en marcha e avaliación das actuacións con carácter 

sinérxico en toda a poboación. O plan aborda tanto as formas para alcanzar a 

meta da igualdade, as accións específicas para materializar dichas metas e as 

avaliacións para validar as nosas actuacións e corrixir o rumbo de cara ao 

futuro.  

No seguinte esquema  observamos os tres niveis de concreción do noso 

proxecto. 

Niveis de elaboración do Plan 

Plano estratéxico Nivel táctico Nivel Operativo 

Eixes Estratexias Accións 
Transversalidade 

Educación e Cultura 

Formación e emprego. 

Conciliación e 

corresponsabilidade 

Participación e 

empoderamento 

Violencia de xénero. 

Información  

Formación 

Investigación 

Concienciación 

Prevención 

Sensibilización 

Educación 

Obxectivo xeral 

Obxectivos específicos 

Actividades 

Poboación 

Participación 

Avaliación 
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Seguindo as bases conceptuais a partir das que elaboramos o noso plan 

consideramos tres niveis de análise: o plano estratéxico, que queda reflectido a 

través dos eixes de traballo, o nivel táctico que corresponde a o carácter dos 

programas que atravesan todos os eixes e o nivel operativo que refírese a 

formulación das actividades e acción que materializan o plan a través da súa 

execución. 

Na consideración destes tres niveis podemos realizar unha valoración 

custo-beneficio e estrutural do plan a través do camiño dos tres niveis o longo 

do tempo. Con respecto a avaliación lonxitudinal das accións é importante 

salientar que algunhas das accións pola súa natureza non teñen continuidade 

no tempo pero outras moitas, como xa quedou reflectido na avaliación do 

segundo plan, requiren un traballo sostido e continuado o longo do tempo.  

A área de influencia do no so plan está definida polos protocolos 

municipais de actuación, o que o converte nun proxecto concentrado. Aínda 

que  non descartamos e incluímos nas actuacións estruturas que están fora da 

administración local. Esta perspectiva de crear sinerxías dentro e foro do 

concello achega un carácter proactivo que xunto coa incorporación das accións 

e programas na política global incrementamos o noso compromiso co 

maistreaming. Outro factor nesta dirección son as intervencións reactivas que 

toman forma a través das accións positivas orientadas tanto para as mulleres 

como para os homes. Así articulamos un rede  que converte a transversalidade 

unha dinámica inherente para instaurar os principios da igualdade de forma tal 

que deixe der ser un engadido na vida para formar parte dunha nova 

consciencia. Esta meta require o compromiso de todos tanto do eido da 

administración pública, que debe ter unha actitude proactiva de impulso e 

motivación, como privada e do conxunto da sociedade. Por iso tamén moitas 

das nosas accións non só contemplan os axentes sociais de cambio senón que 

moitas propostas están dirixidas as persoas porque é alí, na vida cotiá onde se 

perpetúan as transaccións nacidas do intercambio social. 

A rede da transversalidade impleméntase a través da configuración de 

pequenas estruturas de dinamización que na nosa administración, escasa de 
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recursos será dobremente útil. Para a dinamización xeral propoñemos unha 

rede organizativa dirixida a través da  mesa pola igualdade integrada por 

representantes de diversos colectivos, entidades, asociacións e a propia 

administración. Logo temos outras estruturas menores como a asembrea dos 
maiores, a escola de nais e pais, os encontros en feminino, e o programa 
de saúde, a asemblea dos novos. Todas estas estruturas buscan a 

participación responsable da sociedade, non só da muller, a través dun 

principio transversal para dinamizar este proxecto.  Estas estruturas achegan 

un marco de referencia para todos os eixes de intervención. 

2.1- Obxectivos  

• Desenvolver un plan municipal especifico, sensible as características da 

nosa poboación que abarque as estratexias e actuacións no eido da 

igualdade entre os anos 2015-2018 para promover  a igualdade de xeito 

transversal na comunidade adaptado a realidade e necesidades da 
nosa poboación, realista e orientado ao cambio.   

2.2- Obxectivos específicos 

• Dinamizar a poboación e mellorar a súa participación a través dunha 

rede onde todos atopen representatividade.  

• Manter o traballo de sensibilización fronte a igualdade de xeito eficaz e  

constante. 

• Traballar polo empoderamento das mulleres de xeito transversal e 

continuo evitando as accións puntuais que teñen pouca evolución no 

tempo. 

• Aproveitar as experiencias do pasado nos anteriores proxectos para 
sumarnos no que foi efectivo e engadir novos obxectivos. 

• Atender de xeito preferente os cambios no sistema sexo-xénero dende a 
educación dos máis cativos, cando se conforma a persoa, para 
transformar a reeducación das herdanzas educación patriarcal   pola 
educación en igualdade. 

• Utilizar todos os recursos a nosa disposición para ter todos unha única 

voz de tolerancia cero na loita pola violencia de xénero. 
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• Introducir accións de sensibilización e concienciación diridas aos 

axentes sociais da nosa comunidade. 

• Converter a igualade nun problema de todos non só das mulleres. 

• Ofrecer estratexias reais para abordar a vida persoal, laboral e persoal 

das familias. 

• Elaborar un proxecto que non só sexa válido polas súas propostas 

senón polas avaliación das accións para que se nutra do pasado e 

consolide obxectivos no tempo 

• Aproveitar as accións para a investigación das variables de xénero 

involucradas na saúde 

• Articular sinerxías entre as diferentes entidades, asociacións e 

organismos creando liñas de actuación estre os diferentes axentes 

sociais. 

2.3- Metodoloxía e fases de elaboración. 

A tarefa que abordamos a través do plan é complexa. Hai moitas variábeis que 

controlar en ámbitos moi diversos e de diferente natureza. Para levar a diante 

este traballo. Os aspectos metodolóxicos teñen un marco de acción definido 

polas  etapas do proceso da nosa elaboración  que se concretan  en momentos  

puntuais do desenvolvemento da nosa acción e descríbense  da seguinte 

forma: 

1- Fase de Análise e revisión estratéxica 

 

• Lectura de material de consulta e os documentos e recomendacións 

do IV Plan de Galego para a igualade entre homes e mulleres 

• Recepción dos datos sobre as actuacións desenvolvidas pola  II Plan 

de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do concello 

de Cuntis. 

• Análise da avaliación do II Plan de Igualdade 

• Organización do material froitas das enquisas ao persoal da 

administración e coa poboación 
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• Análise das recomendacións da avaliación para a súa incorporación 

no proxecto  

• Busca e análise do material descritivo da poboación 

 

2- Fase de hipótese do programa de actuación 

 

• Identificación das actuacións e actividades en relación cos obxectivos 

e propostas do plan. 

• Primeira hipótese  do documento, da súa estrutura e na adecuación 

dos obxectivos e as accións 

 

3- Fase de reflexión e elaboración do documento final 

 

• Elaboración dos contidos  nos diferentes eixes estruturais. 

• Elaboración dos contidos e o documento 

 

Para a elaboración do presente plan  utilízanse instrumentos metodolóxicos 

cuantitativos e cualitativos dentro dunha proposta de elaboración participativa e 

mixta. Para elo utilizamos nova información e  información proveniente do 

proceso de avaliación onde as enquisas foron deseñadas co obxectivo de 

atender de xeito sistémico,  tanto os obxectivos desenvolvidos no pasado, 

como os novos para configurar unha continuidade no traballo xa que todos 

forman parte dun mesmo proceso.  Deste xeito temos unha visión máis 

completa da súa implementación e os seus resultados xa que os datos e o 

tratamento nútrense da colaboración do persoal interno e externo da entidade e 

conta coa colaboración dos beneficiarios a través da enquisa e as 

autoinformacións. Os datos das accións provén da información obtida a través 

do persoal  responsable do plan e completouse con informacións de outros 

participantes para enriquecer os datos relativos as variables obxecto de 

observación e obter un plan pegado a realidade, consistente, representativo e 

pertinente. 
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A avaliación implica analizar, interpretar  e xulgar.  Neste caso é sobre o 

cumprimento nunha serie de obxectivos, buscando os encontros entre a teoría 

e a praxis. Tamén avaliamos se as actuacións cumpren coas funcións 

asignadas nos obxectivos de prevención,  educación, concienciación, 

formación etc.  Non é un proceso illado xa que a nosa avaliación súmase as 

anteriores e marca o camiño futuro recollendo unha posición pluralista e 

participativa.  

           O análise recolle as recomendación da última avaliación  e as liñas de 

actuación da política de igualdade que observamos  a través da información  

ofrecida polos técnicos  relativa as actividades desenvolvidas no período de 

exclusión. Neste proceso contabilizamos as accións e actividades 

desenvolvidas tanto as estratéxicas como as de implementación por áreas. 

 

2.4- Análise das  propostas de mellora da avaliación do II plan. 

 
A primeira suxestión da avaliación do segundo plan de igualdade que 

consideramos no presente proxecto está relacionada coa formulación do plan. 

Dende este punto de vista propoñemos un maior grado de concreción nas 

accións buscando un nivel máis operativo e menos abstracto para facilitar o 

traballo de programación dos técnicos locais xa que o noso concello conta con 

poucos recursos humanos. 

Tamén consideramos a proposta de medidas menos ambiciosas para 

manter a realidade da súa execución tendo en conta a realidade dos recursos 

do concello e tamén para non caer en expectativas irrealizables que poden 

resultar desmotivadoras na posta en marcha. 

Outro aspecto que dedicamos tempo de elaboración é a inclusión de 

maiores recursos para a recollida e avaliación das accións a desenvolver nos 

seguintes anos. Por outra banda consideramos a necesidade de fomentar a 

igualdade con actuacións na estrutura do propio concello para xerar un 

movemento cara a fora que rendibilizará os recursos e multiplicará os efectos. 

Por isto propoñemos accións de investigación sobre os factores negativos de 

percepción que teñen os traballadores do propio concello sobre as políticas de 
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igualdade para xerar sinerxías e novos apoios e mellorarmos a implicación a 

través de accións específicas. 

Outro aspecto que merece atención son as medidas destinadas a 

mellorar é a coordinación entre as diferentes entidades da comunidade e da 

poboación xa que son medidas transversais que aínda que demandan 

inversión de  tempo, poden ser abordables e desencadean beneficios 

multiplicados, especialmente na implicación da poboación para compensar a 

falta de recursos humanos do concello. Tamén introducimos actividades 

especiais para a a terceira idade que é un colectivo moi activo cando se sinte 

valorado e motivado. Por outra banda mantemos a diversidade de planificación 

dos obxectivos específicos e a presenza da conciencia de prevención 

constante en todos os eixes e dentro deste principio preventivo o mantemento 

de accións constantes. 

 

2.5- Estrutura 

O plan se elabora tendo como obxecto  a elaboración dun documento 

máis preto da operativización dos obxectivos que de aspectos teóricos. Esta 

actitude proactiva é a expresión do desexo de modificar aspectos estruturais na 

nosa sociedade que manteñen as desigualdades. Con este obxectivo poñemos 

en marcha este plan de igualdade no que podemos analizar unha estratexia 

xeral de  transversalidade como rede organizativa. 

 

MESA POLA IGUALDADE 

                                               Rede organizativa 

 

 

 

Transversalidade 

Sinerxías 
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Estruturas de participación sociocomunitaria  
Escola de nais 

e pais 

Asemblea dos 

novos 
Mesa dos 

maiores 

Grupo de 

saúde 

Encontros en 

feminino 

Areas de actuación 

Transversalidade 

Educación e Cultura 

Formación e emprego. 

Conciliación e corresponsabilidade 

Participación e empoderamento 

Violencia de xénero. 
 

Os eixes de actuación quedan definidos da seguinte maneira : 

 

1- Promoción da igualdade na estrutura da comunidade: Transversalidade 

2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación  

3- Promoción das mulleres: empoderamento (formación e emprego) 

4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 

5- Mobilización das mulleres na sociedade: participación 

6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación 

Cada una destas áreas conta coa seguinte estrutura: 

• Introdución e xustificación 

• Obxectivo xeral 

• Obxectivo específico 

• Accións 

• Poboación destinataria 

• Organismos e entidades involucradas. 

• Indicadore 
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Capítulo III 

Eixes de intervención do plan  
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3- Eixes de intervención  do plan 

3.1- Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 

3.1.1- Xustificación 

 A transversalidade e sen lugar a dúbidas un dous principios reitores para que 

igualdade na comunidade sexa unha realidade. Para elo é imprescindibel a 

implicación de todos os axentes sociais e especialmente aqueles que son parte 

da administración. Dende este punto de vista, o actual plan, ten unha vocación 

de integrar estes principios  fomentando diversas accións.  

A través de numerosas conferencias internacionais fóronse aprobando 

estratexias e compromisos internacionais  orientadas a loitar pola igualdade. 

Na conferencia internacional da muller de Beijing en 1995 propúxose que a 

igualdade estea presente en todas as políticas e programas. Os avances entre 

os estados son innegábeis e un de máxima importancia foi o compromiso da 

Unión Europea, e que todos os seus membros asumiron, foi o principio do 

enfoque transversal de xénero.  Aínda que os cambios son notábeis, temos que 

ser conscientes que non chegamos á igualdade real e que seguen a existir 

moitas situacións de discriminación.  

Contamos na actualidade con numerosas estratexias específicas pero 

para erradicar a desigualdade é necesario non só atacar as súas raíces 

ideolóxicas e educativas senón comprometer e mobilizar a totalidade da 

poboación.  

O mainstreaming ou transversalidade se fundamenta en dous principios: 

Os contidos e políticas de xénero teñen que integrarse en todas as 
políticas públicas: é imprescindibel que estas políticas deixen de identificarse 

cos asuntos sociais, moitas veces cunha definición estereotipada e marxinal 

asociada a certos grupos minoritarios e multiproblemáticos.  Isto é 

imprescindibel porque o orixe da desigualdade non está nestes grupos 

                                                                                                                   
35 
 



 

marxinais, pola contra, eles son un das súas consecuencias e síntomas. A 

política de igualdade debe incluír a toda a poboación porque é un problema de 

dereitos humanos, un problema moral e filosófico da sociedade no seu 

conxunto. 

Un problema de homes e mulleres: tanto os homes como as mulleres deben 

actuar activamente porque a discriminación de xénero é un problema de todos. 

É un feito que os homes tamén son vítimas da educación patriarcal que lles 

asigna uns roles e lles aparta de outros que son fundamentais na exploración 

da personalidade. Como exemplo hoxe moitos homes demostran que poden 

ser tan bos coidadores dos seus fillos como as nais e reivindican poder pasar 

máis tempo dedicados ás tarefas de crianza. 

A transversalidade axuda a definir unha política en dos tempos con dúas 

estratexias ben definidas. Por unha banda unha estratexia específica a curto e 

medio prazo, que fomenta a realización de plans como o noso con múltiples 

medidas e accións ben definidas e adaptadas as poboacións. Por outra unha 

estratexia a longo prazo que involucra a todas as institucións e axentes sociais  

na loita pola igualdade para introducir en todas as súas accións a igualade. O  

"mainstreaming o transversalidade de xénero” fai referencia a necesidade de 

que os poderes públicos se inpliquen de xeito integral para incorporar a 

dimensión de xénero en todas as súas intervencións e actuacións. Isto significa 

unha profunda valoración das accións para que afloren aquelas que son 

contrarias a igualdade de oportunidades. Pero tamén evidencia unha obrigada 

modificación estrutural que compromete as administracións a actuar 

coordinadamente cun obxectivo que obriga na definición de novos 

procedementos políticos e técnicos. Isto pon de manifesto que o principio de 

transversalidade non é unha condición das actuacións das estruturas definidas 

pola igualdade senón unha liña de acción para todos os actos da vida politice e 

pública orientada a todos os estratos e colectivos sociais.  

De xeito esquemático os obxectivos do mainstreaming son: 

• Integrar as políticas xerais específicas de igualdade en todas  as 

políticas xerais de xeito permanente. 
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• Corrixir os efectos da desigualdade e discriminación por razón de sexo  

fomentados o longo dos anos en toda a vida social  na conciencia de 

toda a poboación  

• Mellorar o funcionamento e eficacia das políticas públicas e das 

organizacións. 

• Contemplar de xeito sistemático  as diferentes necesidades de homes e 

mulleres para lograr a igualdade e visibilizar aquelas accións que 

fomentan a desigualdade. 

• Aproveitar todos os recursos sociais disponibeis para alcanzar a 

igualdade 

• Enriquecer a todas as persoas cun cambio de perspectiva social  

 

Na seguinte figura podemos observar as diferenzas entre as intervencións 

especificas fronte a transversalidade. 

 

3.1.2- Obxectivo xeral 
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Impulsar unha política máis eficaz e  responsabilizada  coa perspectiva da 

igualdade de xénero no seu funcionamento interno e externo a través de todas 

as estruturas sociais lideradas dende o concello   

 

3.1.3- Obxectivos específicos e accións  
 
Eixe: 1- Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da 
comunidade: Transversalidade 
 

 

Obxectivo específico nº1 

1 Incorporar o principio de 

transversalidade nas accións dirixidas 

a poboación dende o concello a 

través da creación de organismos 

cidadáns nas áreas do plan. 
 

Accións 

 

Poboación 

 

Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Creación dunha mesa pola 

igualdade composta por 

representantes de toda a poboación e 

liderada pola responsabel de 

Igualdade do concello que impulse e 

promova a igualdade nos diferentes 

ámbitos.  

Representantes 

de asociacións e 

organismos da 

comunidade 

Igualdade, 

Educación 

Cultura, Persoal. 

2- Promover a creación na poboación 

dun equipo  sensible a educación 

(escola de nais e pais en igualdade) 

dentro da AMPA da comunidade para 

a incorporación da transversalidade 

nas accións que executen. 

Nais e pais das 

AMPA 

Igualdade, 

Educación 

Cultura 

3- Promover a creación entre a 

poboación dun equipo   de saúde e 

Persoas 

relacionadas coa 

Igualdade 

Benestar social  
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deporte no concello para liderar a 

aplicación da igualdade nestas áreas 

saúde e o deporte Sanidade 

4- Liderar dende o concello un grupo 

de apoio en cultura e urbanismo. 

Persoas 

sensíbeis neste 

ámbito 

Igualdade, 

Educación, 

Urbanismo, 

Cultura 

5- Realización dunha enquisa para 

recoller información sobre a 

información sensibilización e interese 

da poboación en materia de igualdade 

Unha mostra de 

toda a poboación 

Igualdade e 

benestar social 

 
 
Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 
 

 
Obxectivo especifico nº2 

Promover un mellor uso da linguaxe  

non sexista   en todas as 

comunicacións e documentos 

realizadas dende a administración e 

no concello. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Elaborar un documento informativo 

para os funcionarios e traballadores 

do concello e outro persoal da 

administración como os profesores 

con exemplos alternativos a o uso 

sexista da lingua. 
 

Persoal do 

concello 

Outro persoal da 

administración 

Outras 

administracións 

privadas. 

Igualdade, 

Persoal, 

Normalización 

lingüística 

2- Intervir nos colexios con material 

informativo, charlas e obradoiros 

Alumnos do IES Igualdade 

Educación 
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sobre a comunicación sexista tanto na 

linguaxe como na información visual. 
 

Cultura 

Normalización 

lingüística 

3- Elaborar tríptico informativo sobre a 

importancia da lingua e a súa 

utilización como promotora da 

igualdade con suxestións para a 

comunicación non sexista. 

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación 

Cultura 

Normalización 

lingüística 

4- Mesa informativa na rúa: 

aproveitando o interese sobre a lingua 

o día das letras galegas con 

información  divulgativa sobre o uso 

non sexista 

Toda a poboación Igualdade 

Educación 

Cultura 

Normalización 

lingüística 

 
 

 

Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 

 

 

Obxectivo especifico nº3 

Traballar a trasversalidade nos cursos 

e actividades que se fan no concello 

nas diferentes áreas ou concellarías. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Incluír en todos os obradoiros e 

cursos emitidos no concello un 

módulo de igualdade centrado nas 

cuestións prácticas que afectan o día 

a día nesta área con especial 

atención as particularidades do 

Participantes  

dos obradoiros e 

accións 

formativas do 

Concello 

Todas as 

implicadas en 

accións 

formativas. 
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ámbito do obradoiro. 
 

 

 

Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 

 

Obxectivo especifico nº4 Realizar accións dirixidas a toda a 

poboación de fomento da igualdade e 

visión do proceso de cambio 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Dedicar un espazo na web do 

concello con información específica e 

actualizada sobre a igualdade. 
 

Toda a poboación Igualdade 

2- Promover a divulgación do novo 

plan entre os traballadores do 

concello a través da comunicación da 

súa publicación e facilitando un 

exemplar para cada departamento. 
 

Poboación 

traballadora do 

concello 

Igualdade 

Persoal 

3- Divulgar o traballo que se realiza 

dende o concello en materia de 

igualdade dos servizos psicolóxicos e 

xurídicos dedicados as mulleres. 
 

Usuarias dos 

servizos 

psicolóxicos e 

xurídicos 

Igualdade  

Benestar social 

4- Realizar tarefas divulgativas 

noutros servizos públicos sobre o plan 

e os seus contidos cos traballadores 

do sistema de saúde, a policía, a 

Persoal dos 

servizos públicos 

Igualdade 

Benestar social 

Educación 

Sanidade 
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garda civil etc. 
 

Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 

 

Obxectivo especifico nº5 Introducir os principios da igualdade 

nas relacións externas que realiza a 

administración  
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Impulsar nas contratacións dos 

servizos municipais empresas 

familiarizadas e sensíbeis coa 

igualdade. 
 

Empresas e 

persoal externo 

de servizos do 

concello 

Igualdade 

Persoal 

2- Incluír nos perfís das contratacións 

a formación en igualdade como un 

mérito a valorar. 
 

Empresas, 

persoal externo 

de servizos do 

concello e 

profesionais 

contratados. 

Igualdade 

Persoal 

3- Dar visibilidade ao plan a través de 

trípticos informativos para as 

empresas contratadas co obxectivo 

de que sexa un marco na actuacións. 
 

Empresas e 

persoal externo 

de servizos do 

concello 

Igualdade 

Persoal 

 

 

Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 
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Obxectivo especifico nº6 Motivar a participación do persoal 

técnico e político en acción vinculadas 

a igualdade 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Invitar a participación nas 

campañas do 8 de marzo e 25 de 

novembro. 

 

Persoal técnico e 

político do 

concello 

Igualdade 

2- Repartir entre o persoal lazos nas 

datas reivindicativas. 

 

Persoal técnico e 

político do 

concello 

Igualdade 

3- Realizar enquisa de investigación 

que amplíe e afonde a realizada na 

avaliación do II plan sobre a 

conciencia e percepción da igualdade 

do persoal para atender a súa 

desmotivación.  

Persoal técnico 

do concello 

Igualdade 

 

 

Eixe: Promoción da igualdade no goberno e na estrutura da comunidade: 
Transversalidade 

 

Obxectivo especifico nº7 Incorporar a perspectiva de xénero 

nos ámbitos de atención a poboación 

como a saúde e a educación  
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- consensuar cos representantes do Representantes Igualdade 
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servizos de saúde accións de difusión 

dos recursos en igualade do concello.  

 

do servizo de 

saúde do concello 

Sanidade 

Servizo de saúde 

Grupo de saúde 

2- Fomentar no servizo de saúde a 

conciencia sobre as patoloxías 

derivadas das situacións de 

desigualdade como a sobrecarga 

emocional e física das mulleres 

Representantes 

do servizo de 

saúde do concello 

Igualdade 

Sanidade 

Servizo de saúde 

Grupo de saúde 

3- Coordinar co servizo de saúde a 

realización de charlas e obradoiros 

sobre os efectos na saúde da 

mulleres derivadas dos estilos de vida 

propios da desigualdade. 

Representantes 

do servizo de 

saúde do concello 

Igualdade 

Sanidade 

Servizo de saúde 

Grupo de saúde 

4- Promover no colexio  encontros 

para  a detección e rexeitamento dos 

materiais didácticos que non sexan 

sensíbeis coa igualdade e a 

incorporación de lectura que incorpore 

a perspectiva da igualdade 

Equipo directivo 

do IES 

Igualdade 

Educación 

Servizo de saúde 

Grupo de saúde 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
44 
 



 

3.2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación  

3.2.1- Xustificación e descrición 

A educación é un dereito fundamental recoñecido pola Declaración dos 

dereitos humanos e pola maioría  dos países nas súas constitucións facendo 

especial referencia a igualdade deste dereito sen ningunha distinción entre as 

persoas incluída a variable sexo. A súa relevancia radica, entre outras cousas, 

porque, a educación,  é un medio para lograr todo tipo de obxectivos que 

afectan poderosamente á vida das persoas xa que é a estratexia máis efectiva 

da socialización. conflitos 

A educación pode promover a supervivencia, protexer ás nenas e nenos 

de abusos, promover os coidados da saúde e da tolerancia. Pero tamén ofrece 

formas  para a resolución pacífica de conflictos, o respecto polo ser humano, 

estimular o desenvolvemento dunha conciencia crítica e tamén a igualdade.  

Non podemos esquecer que é indispensabel para o desenvolvemento 

económico e social. Dentro desta perspectiva, a educación é un actor 

importante para lograr a igualdade entre homes e mulleres e potenciar unha 

nova posición da muller na sociedade.  

A Unión Europea dende a súa formación impulsa políticas de igualdade. 

Pero dende 1975, coa declaración internacional da muller, adquire unha 

actitude proactiva publicando resolucións, recomendacións e programas sobre 

igualdade aos países membros. É a partir de 1999, partindo da resolución de 

Amsterdam de 1997, o principio de igualdade entre homes e mulleres adquire 

en Europa dúas perspectivas: unha especifica con medidas puntuais e outra 

estrutural. Dende aquí foméntanse medidas educativas para loitar contra os 

estereotipos sexistas. Se inicia un proceso de fomento da corresponsabilidade 

nas tarefas familiares e para a vida laboral. A resolución fala  dos obxectivos  

nos que destacan os esforzos necesarios para cambiar as mentalidades e 

actitudes para lograr a igualdade onde a educación é a clave dos cambios.  

As persoas construímos a nosa identidade no contacto coa sociedade en 

xeral e coa familia e a escola en particular. A identidade é un proceso complexo 
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e longo  no que identidade sexual é un factor clave. O longo do proceso de 

socialización, en contacto cos outros o individuo adquire o sentimento de ser 

único ou única e independente dos demais. Neste sentido a educación ten o 

obxectivo de fomentar o desenvolvemento da persoas e da súa individualidade. 

Educar en liberdade supón que adquirimos un xeito persoal de pensar, de 

tomar as nosas decisións   e de ser críticos fronte as situacións de 

discriminación e inxustiza. Así a “coeducación é un proceso de intervención 

intencionada co obxecto de educar a mulleres e homes nun proceso de 

construción do mundo, común e non enfrontada” (Luísa Antolín, 2003) 

A plena igualdade non será un feito senón articulamos estratexias para  

cambiar o noso sistema educativo e implementar a través dos cambios 

esencias desta transformación A educación é transformadora das mentalidades 

entre homes e mulleres a través da loita contra os estereotipos e roles de 

xénero culturais co obxectivo de transformar os aspectos androcéntricos da 

nosa cultura. 

Falar de prevención é falar de educación por iso consideramos a 

educación como un área clave nas políticas do noso plan. Neste sentido o 

traballo nos últimos anos a través dos antigos plans de igualdade do concello, 

as intervencións en coeducación foron un dos eixes mellor traballados e con 

máxima continuidade. Seguindo as recomendación da avaliación do último plan  

nos propoñemos manter este esforzo a longo prazo porque é a forma de crear 

novas actitudes e un verdadeiro cambio de valores. 

Na loita pola igualdade, a todos os niveis, a educación, é una das áreas 

con maior impacto. Na estratexia europea 2020, dentro do obxectivo 

“crecemento intelixente” elaborouse unha serie de accións orientadas a 

mellorar a calidade da educación en todos os seus tramos,  loitar contra o 

abandono escolar e conseguir o acceso aos estudos superiores. Hoxe 

podemos afirmar que se lograron bos resultados de feito na educación superior 

a presenza da muller é maioritaria, con maior número de graduacións de 

mulleres sobre os homes en diversos ámbitos do coñecemento. No noso país 
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esta tamén é a realidade sen embargo dentro da propia educación a pesar da 

presenza maioritaria d mulleres nos postos directivos hai más homes. 

As estratexias en educación e cultura non se circunscriben a contorna 

escolar. Na  educación e a cultura diferenciamos con ánimo de ordenar os 

nosos obxectivos, diferentes sub-ámbitos de actuación.   Os cambios na 

educación da cultura arredor do deporte, o urbanismo e saúde.  

3.2.1.1- Educación e cultura no ámbito do deporte  

No deporte a desigualdade é unha realidade que podemos constatar todos os 

días. O deporte ten un potencial educativo importante que pode converterse 

nun motor para o cambio social sen embargo existen datos na súa contorna, 

que levan a pensar que a representación e participación feminina está moi por 

debaixo da masculina. Un factor moi visibel é a diferente cobertura mediatice 

que teñen as deportistas femininas dos masculinos en case  todas as 

especialidades. Tamén os contrastes nos salarios entre homes e mulleres 

neste ámbito son especialmente escandalosos. 

No eido deportivo podemos falar dun auténtico teito de cristal, amparado 

por unha cultura androxénica en torno ao ocio e o deporte baseada en 

estruturas laborais e familiares, en estereotipos, en modelos educativos etc.  

Ë necesario motivar a participación da muller no deporte para poder ver 

a máis mulleres involucradas na dirección, na xestión, no adestramento, no 

arbitraxe, no periodismo, na formación, na investigación e na práctica 

deportiva. 

3.2.1.2- Educación e cultura no ámbito do urbanismo  

No ámbito do urbanismo recollemos o pobo e o seu contexto como axente 

educador. Educar na conciencia da contorna o longo da xuventude, posibilita 

non só construir un espazo no futuro mellor, con xente coñecedora e 

respectuosa do medio,  senón que sexa para todos en igualdade. Ser 

partícipes do que sucede no noso espazo é parte da nosa construción como 
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individuos respectuosos coa vida e fortalece os lazos entre as persoas xa que 

fomenta o apego a algo que consideramos común.  

 A existencia dunha comunidade consciente, partícipe e respectuosa da 

construción da contorna fortalece os sentimentos de pertenza e os vínculos 

entre arquitectos, cidadáns e autoridades para que o desenvolvemento do pobo 

sexa un obxectivo compartido por todos e para todos permitindo o 

desenvolvemento dun espazo común e a participación na toma de decisións. A 

educación na nenez é fundamental porque nesta etapa desenvólvemos o noso 

vínculo co medio é o período máis intenso de exploración. 

3.2.1.3- Educación e cultura no ámbito da saúde 

Existen determinantes de xénero na saúde que producen nesgos  na atención  

e desigualdades de xénero no sistema sanitario, factores estudados nos 

últimos anos. Un exemplo habitual é a consideración de que a muller é débil e 

con tendencia a queixarse sobre doenzas diversas pero que solen ser 

menores.  

Hai na actualidade investigacións que demostran que este prexuízo 

ocasionou durante moitos anos unha atención menos rigorosa fronte a queixa 

da muller. Non é casual que o infarto agudo de miocardio (IAM) que se produce 

de forma moito máis frecuente en homes que en mulleres produce mais mortes 

nelas,  o dobre que neles. Sucede que os síntomas son diferentes entre homes 

e mulleres, unha realidade que só está de manifesto dende poucos anos 

porque as investigacións estaban centradas en suxeitos homes o que produciu 

o descoñecemento dos síntomas das mulleres.  

A presenza da muller en ensaios clínicos é de 20 ou 30 %. Un nesgo de 

xénero na investigación que hai que loitar por cambiar. Neste ámbito tamén 

temos que considerar os factores sociais e de vulnerabilidade psicosocial e a 

súa influencia sobre a saúde. Estes factores afectan de forma diferente a 

homes e mulleres creando situacións de desigualdade onde a muller está 

nunha posición de maior desprotección. Son exemplos o mercado laboral, as 

responsabilidades familiares o as dependencias económicas onde a violencia é 

a cara más dramática.  
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Estes factores fan pensar que as mulleres teñen problemas específicos, 

ademais dos relacionadas coa propia natureza biolóxica como son a 
reprodución, a maternidade, a sexualidade e a menopausia que xunto coas 

condicións psicosociais  xeran unha resposta psicolóxica e física específica con 

maior morbilidade en determinadas áreas da saúde. 
 

A sobrecarga psicosocial de xénero é un factor a estudar na saúde. As 

mulleres foron historicamente educadas para ser coidadoras e ter a súa 

atención centrada no coidado da saúde de outros e non na propia. O xénero 

tamén inflúe sobre a saúde de feito a xornada laboral das mulleres é máis 

longa xa que en numerosas ocasións se compaxina o traballo produtivo co 

reprodutivo, situación que trae bastantes consecuencias sobre a saúde como o 

estrés, o esgotamento, a ansiedade o incluso a depresión. O estilo de vida 

sabemos, dende fai tempo, que é un excelente preditor de problemas de 

saúde.  

Neste sentido, as mulleres con xornadas laborais interminábeis, están 

expostas a maior enfermidade. A construción de xénero fai que a muller sexa 

máis vulnerabel á enfermidades de transmisión sexual pola súa actitude pasiva 

fronte ao home sempre disposta a satisfacer. Tamén, deste xeito é máis 

vulnerabel  aos embarazos non desexados xa que teremos que considerar, en 

primeiro lugar, a vinculación da muller da vida sexual á maternidade. A vivenza 

da utilización dos métodos anticonceptivos ou o aborto con culpa e a visión da 

muller como un obxecto ao servizvivenciao da satisfacción do home que non 

asume a totalidade da responsabilidade dun acto sexual.  

Os homes  neste sentido tamén son vítimas da educación patriarcal. 

Afecta a súa vivencia da sexualidade de xeito superficial, como unha 

demostración de poder en lugar dunha forma de comunicación íntima, de 

coñecemento, pracer mutuo, xenerosidade  e afectividade.  Os mandatos da 

construción social da masculinidade e as súas consecuencias sobre a saúde 

dos homes e moi importante. A agresividade, a independencia, a competencia, 

a conduta agresiva fronte a o mundo pero tamén as condutas temerarias que 

podemos relacionar con deportes de risco, os coches e a velocidade,   as 
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adiccións son todos aspectos culturais relacionado coa hexemonía masculina  

do que os homes deben tomar conciencia porque teñen entre outras moitas 

consecuencias  ligadas a saúde como son as tendencias aos problemas 

cardiovasculares, fomentados nesta cultura e que son moito máis frecuentes 

nos homes. 

Tamén preocúpanos no eido da saúde que todos os nenos e nenas 

teñan uns coidados axeitados, igual que as súas nais, para que teñan un bo 

desenvolvendo da saúde no futuro e ter equidade dende o comezo da vida.  

3.2.2- Obxectivo xeral 

Cambiar os valores, actitudes, condutas e estereotipos que manteñen as 

condutas de discriminación por razón de xénero, a intolerancia e violencia por 

razón de xénero en toda a comunidade promovendo a toma de conciencia en 

todos os sectores da poboación a través de todas as áreas de participación que 

crean  educación e cultura como é a escolarización a saúde, urbanismo e 

deportes  

3.2.3- Obxectivos específicos e accións no contexto da comunidade 
educativa 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                              Sub- eixe: Comunidade educativa 

 

Obxectivo especifico nº1 Promover a sensibilización sobre a 

igualdade no ámbito da educación 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar obradoiros de 

coeducación,  igualdade e prevención 

da violencia de xénero nos centros 

educativos de toda a comunidade 

Alumnos dos 

establecementos 

educativos. 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 
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adaptados aos niveis educativos. 
 

Escola de nais e 

pais 

Asemblea pola 

xuventude 

IES 

2- Aproveitar as actividades durante 

as vacacións e festivos para a 

realización de xornadas de 

contacontos xogos e outras 

actividades para educación infantil e 

primaria coa igualdade como contido 

central. 
 

Estudantes de 

infantil e primaria 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais 

IES 

3- Elaboración de material informativo 

que acompañe aos obradoiros ou de 

forma independente e específico para 

os diferentes colectivos da 

comunidade educativa: nenos e 

nenas, mozos e mozas, nais e país e 

persoal docente. 

 

Comunidade 

educativa 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais. 

 IES 
 

4- Realizar obradoiros sobre 

comunicación inclusiva na linguaxe e 

sobre a comunicación sexista nos 

medios. 

Comunidade 

educativa 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais. 

IES 

 

5- Poñer en marcha accións de 

información non sexista sobre o uso 

dos xoguetes, videoxogos e libros 

Toda a poboación 

a través da 

comunidade 

Igualdade 

Mesa pola 

igualdade 
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especialemtne nas datas en que os 

menores reciben regalos e premios, 

como nadal, reis e finais do curso. 

 

educativa Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais. 

IES 

 

6- Crear un servizo de asesoramento 

especifico para mozos e mozas dende 

os responsábeis de igualdade para o 

asesoramento en materia de 

sexualidade e a organizacións de 

accións puntuais sobre educación 

afectivo-emocional e sexual 

Mozos e mozas 

do concello 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais 

Asemblea dos 

novos 

 

 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                              Sub-eixe comunidade educativa 

 

Obxectivo especifico nº2 Motivar a participar da comunidade 

educativa de todas as actividades 

desenvolvidas en materia de 

igualdade 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Manter aos centros educativos 

informados sobre as actividades en 

materia de igualdade e invitar á súa 

Comunidade 

educativa 

Igualdade 

IES 
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participación 

 

2- Incorporar aos centros educativos 

nos actos e accións simbólicas en 

datas especiais como o 8 de marzo e 

o 29 de novembro. 
 

Comunidade  

educativa 

Igualdade 

IES 

3- Organizar un concurso escolar para 

a realización da cartelería nas 

dacartelestas conmemorativas da 

igualdade. 

A poboación 

infantil e xuvenil 

Igualdade 

Benestar social 

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais 

IES 

 

 

. 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                              Sub-eixe comunidade educativa 
 

Obxectivo especifico nº3 Promover cos mozos e mozas a 

reflexión e cambio de actitude en 

ámbitos que xeran situacións de gran 

desigualdade no mundo dos adultos  
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Introducir obradoiros para 

adolescentes dedicados a tratar os 

temas das relacións afectivo sexuais 

Os alumnos do 

IES 

Igualdade 

Educación  

Benestar social 
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nun contexto de igualdade para 

promover actitudes e valores que 

consoliden modelos igualitarios nas 

relacións afectivo sexuais. 

Sanidade 

IES 

2-Realizar obradoiros didácticos sobre 

mediación, resolución de conflitos e 

acoso para formar mediadores 

escolares entre o alumnado 

 

Os alumnos do 

IES 

Igualdade  

Educación  

Asemblea dos 

novos 

IES 

3- Ofrecer ao profesorado formación 

en materia de resolución de conflitos 

e mediación nas aulas. 

O profesorado  Igualdade 

IES 

4- Realizar charlas educativas  o 

encontros con mulleres e homes  da 

comunidade que son exemplos sobre 

orientación profesional non sexista. 

 

Alumnos do IES Igualdade 

Mesa pola 

igualdade 

IES 

 

3.2.3.1- Obxectivos específicos  na contorna das artes 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                               Sub-eixe das artes 

 

Obxectivo especifico nº1 Adherir os contidos sobre a igualdade 

na oferta cultural 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar obradoiros a todos os 

niveis sobre a achega das mulleres na 

nosa cultura. 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 
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Mesa pola 

igualdade 

2- Organizar eventos como 

exposicións, charlas, debates, obras 

de teatro  onde as mulleres sexan as 

protagonistas.  

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

3 Realizar actividades de 

reivindicación das mulleres 

importantes na nosa comunidade o 

día da muller traballadora iniciando 

así unha homenaxe anual. 
 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

4 Realizar unha ruta na nosa 

comunidade coas mulleres relevantes 

da cultura local.  

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

5- Realizar un directorio de webs 

especializadas en igualdade para 

colocar na biblioteca en un sitio visibel 

e para engadir na web no espazo 

dedicado a igualdade.  

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

6- Realizar unha guía de libros en 

materia de xénero que inclúa as 

ofertas en materia de igualdade   para 

todos os sectores da poboación 

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

7- Incluír na biblioteca unha sección 

de igualdade e traballar pola súa 

dotación de medios a través de 

solicitudes a administración, compras 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 
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ou busca de doazóns. igualdade 

8- Organizar a edición de concursos 

de actividades culturais como a 

pintura, literatura, escultura co tema 

da igualdade. 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

9- Realizar cos maiores do concello 

unha recompilación das historias 

vinculadas a costumes e tradicións 

propias do pobo e impulsar unha 

publicación. 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

Asemblea dos 

maiores 

10- Crear a ruta dos maiores a través 

das historias recompiladas sobre o 

concello e as súas vidas  

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

Asemblea dos 

maiores 

Escola de nais e 

pais  

IES 

 

 

3.2.3.2- Obxectivos específicos e accións na contorna da educación no 
deporte. 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                              Sub- eixe: Educación no deporte 
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Obxectivo específico nº1  Motivar as condutas de autocoidado a 

través do deporte e a conciencia  do 

corpo fomentando a participación en 

igualdade 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofrecer actividades para todos en 

horarios que sexan compatíbeis tanto 

para as mulleres amas de casa como 

para as traballadoras fora da casa e 

para os traballadores . 

Toda a poboación Igualdade  

Cultura,  deportes 

e xuventude 

2 Desenvolver  accións informativas 

sobre os beneficios do exercicio físico 

en todas as idades. 

 

Toda a poboación Igualdade  

Cultura,  deportes 

e xuventude 

3- Ofrecer información a través de 

publicacións ou charlas específica 

sobre exercicio físico, menopausia e a 

terceira idade para distribuír a través 

da asociación dos maiores.. 

 

Terceira idade Igualdade  

Benestar social 

Sanidade 

Asemblea dos 

maiores 

4- Ofrecer obradoiros de  relaxación, 

psicomotricidade, ximnasia, ioga e 

outras actividades físicas orientadas 

aos maiores. 

Terceira idade  Igualdade  

Benestar social 

Deportes 

Sanidade 

Asemblea dos 

maiores 

5- Motivar o desenvolvemento do 

espírito competitivo  feminino a través 

do deporte con competicións, 

xornadas deportivas e formación de 

Mocidade Igualdade  

Benestar social 

Deportes 

Sanidade 
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equipos deportivos femininos e 

masculinos. 

 

Asemblea dos 

novo 

6- Buscar financiamento dentro das 

empresas locais para os equipos 

femininos. 

Nenas e mozas 

da comunidade 

Igualdade 

Industria 

Comercio 

 

 

3.2.5- Obxectivos específicos  e accións  na contorna da educación e   
urbanismo 

 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                               Sub- eixe: educación e cultura no  urbanismo 

 

Obxectivo especifico nº1 Desenvolver unha actitude proactiva 

sobre a contorna impulsando a 

conciencia de convivencia e da 

responsabilidade de que o espazo é  

unha imaxe das persoas que o crean. 
Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofertar un obradoiro de graffiti para 

mozos e mozas para a realización de 

graffitis polo pobo coa temática da 

igualdade en muros cedidos polo 

concello. 

Mozos e mozas Igualdade  

Educación  

Urbanismo 

Asemblea dos 

novos 

Mesa pola 

igualdade 

2- Introducir como obxectivo do noso Toda a poboación Igualdade 
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concello no ámbito urbanístico a 

avaliación das barreiras 

arquitectónicas existentes e un plan 

de mellora estabel de cara o futuro 

 

Urbanismo 

Benestar social 

Asociación de 

discapacitados 

3- Entrar en contacto coa asociación 

de discapacitados para recoller as 

súas demandas no pobo no ámbito 

urbanístico. 

 

Poboación 

discapacitada 

Igualdade 

Urbanismo 

Benestar social 

Asociación de 

discapacitados 

4- Organizar campamentos urbanos 

para nenas/as e mozas/os co tema do 

urbanismo e a convivencia. 

Poboación infantil 

e xuvenil 

Igualdade  

Educación e 

cultura 

Escola de nais e 

pais 

 

5- Recompilar cos maiores fotos do 

pobo antigo e impulsar a publicación 

dun álbum do pobo. 

Terceira idade Igualdade 

Educación e 

cultura 

Asemblea dos 

maiores 

 

 

3.2.3.4 - Obxectivos específicos e accións na contorna da en Educación 
en saúde 

Obxectivo xeral: educar dende unha perspectiva de xénero para promover 

condutas integrais de saúde 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación                                

Sub- eixe educación e cultura na saúde 
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Obxectivo especifico nº1 Identificar os condicionantes de 

xénero na poboación masculina e 

feminina que inflúen na nosa 

comunidade na saúde e actuar sobre 

eles.  

 
Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Incorporar as accións do servizos 

sociais uns ítems específicos nas 

entrevistas inicias destinados a 

investigar os condicionantes de xenro 

na saúde.  

Toda a poboación Igualdade 

Benestar social 

Sanidade 

2-Desenvolver en base aos 

condicionantes de xénero 

descubertos accións especificas de 

prevención. 

Toda a poboación Igualdade 

Benestar social 

Sanidade 

3- Actividades de difusión como 

charlas e publicacións sobre os 

condicionantes de xénero sobre a 

saúde tanto nos homes como nas 

mulleres. 

Toda a poboación Igualdade 

 

 
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                                Sub- eixe educación e cultura na saúde 

 

Obxectivo especifico nº2 Potenciar os coidados dende o 

comezo da vida nos pequenos e 

nas nais e no resto da poboación 
Accións  Poboación Concellarías e entidades 
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implicadas 

1- Desenvolver un programa  de  coidados 

para as nais ofrecendo información e 

formación sobre os coidados teméranos. 

Mulleres 

xestantes e 

nais con 

fillos 

pequenos 

Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 

pais en igualdade 

2- Deseñar e editar material escrito sobre 

os coidados na infancia 

Familias con 

fillas/os 

Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 

pais en igualdade 

 

.  
Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 

                                Sub- eixe educación e cultura na saúde 

 

Obxectivo especifico nº2 Educar dende unha perspectiva de 

xénero para promover condutas 

integrais de saúde 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar accións para  informar e 

sensibilizar como charlas, obradoiros 

e edición de material informativo  

sobre  temas de saúde que afectan 

especialmente as mulleres.  

• Menopausia e saúde 

• Prevención do embarazo non 

desexado 

• Control sanitario da 

sexualidade 

Toda a poboación Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 

pais en igualdade 

Asociacións 
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• Sexualidade sempre sa. 

Prevención das enfermidades 

de transmisión sexual 

• Saúde laboral durante o 

embarazo  

• A menopausia 

• Prevención do Cancro xenital e 

de mama 

• Prevención das adicción 

• Hábitos nutricionais no ciclo 

vital. 
 

2- Divulgar a necesidade da 

estimulación cognitiva diaria para a 

prevención das enfermidades 

neurodexenerativas,  e ofrecer 

obradoiros de calidade contratados de 

programación psiconeurolóxica  

Terceira idade Igualdade  

Benestar social 

Deportes 

Sanidade 

Asemblea dos 

maiores 

 

 

Eixe 2- Educación e Cultura: sensibilización e concienciación 
                                Sub- eixe educación e cultura na saúde 

 

Obxectivo especifico nº3 Fomentar os coidados para a saúde 

en acción preventivas cos menores 
Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar accións informativas e 

formativas no colexio sobre 

alimentación e autocoidados 

Alumnos da 

comunidade 

educativa 

Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 
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pais en igualdade 

Eixe 2- 
Educación e 

Cultura: 
sensibilización e 
concienciación 

                                

Sub- eixe educación 

e cultura na saúde 

2- Realizar obradoiros para fomentar 

os coidados e mitigar os efectos da 

cultura sexista sobre aspectos da 

saúde con cursos de especial interese 

para eles/as adaptados ao ciclo vital 

sobre: 

Saúde e sexualidade 

Saúde e drogas 

Saúde e alimentación 

Trastornos da alimentación 

 

Mozos e mozas Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 

pais en igualdade 

Asemblea dos 
novos 

4- Accións de expresión corporal para 

mozos e mozas  para a toma de 

conciencia da diversidade corporal e 

para xerar sentimentos  sobre o corpo 

e a súa imaxe de forma satisfactoria e 

positiva. 

 

Mozos e mozas Igualdade  

Benestar social  

Sanidade 

Escola de nais e 

pais en igualdade 

Asemblea dos 

novos 
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3.3- Promoción das mulleres: empoderamento, formación e emprego. 

3.3.1-  Xustificación 

A incorporación da muller ao mercado laboral é sen lugar a dúbidas a principal 

garantía para que elas poidan ser independentes e decidir sobre as súas vidas. 

Esta situación está afectada por dúas variables relevantes, unha de carácter 

interna e outra externa. Na de natureza persoal enmarcamos  aquelas variábeis 

relacionadas coa capacitación e formación, a experiencia persoal, as 

habilidades sociais e todas aquelas na que a súa manipulación depende 

directamente da persoa.  

As de carácter externo están vinculadas a circunstancias que a persoa 

non pode modificar porque están dadas polo medio como as características do 

mercado laboral, as condicións da demanda, as políticas de emprego e no 

noso caso, son de especial relevancia aquelas que xorden como consecuencia 

dunha cultura orientada a que o sexo sexa unha variable diferenciadora en 

dereitos laborais.  

As intervencións teñen que orientarse en cada grupo de variábeis e hai que 

concentrarse en aqueles aspectos que podemos cambiar con maior facilidade 

Para ilustrar a situación é bo partir dunha visión xeral do problema e na táboa 

temos os datos da taxa  do emprego en Galicia onde vemos reflectidas as 

comparativas entre homes e mulleres.  En trece anos a caída do emprego é 

importante. 

 

Táboa nº9 e nº10 

Total ano 2013 Homes  Mulleres 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 

54,0 42,0 21,9 59,3 46,0 22,5 49,1 38,7 21,2 

 

Total ano 2000 Homes  Mulleres 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 

Taxa 

actividade 

Taxa  

ocupación 

Taxa 

paro 
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51,3 44,0 14,3 61,7 55,5 9,9 41,9 33,4 20,2 

 

O presente plan  proponse intervir para mellorar a situación das 

mulleres, para remover todos aqueles aspectos que obstaculizan a súa 

incorporación ao mercado laboral e sobre os que podemos intervir. O noso 

obxectivo fundamental é mellorar a independencia económica das mulleres 

porque pensamos que esta é a base para evitar todo tipo de abusos e 

desigualdades.  

Dentro deste obxectivo entendemos que hai que traballar polo 

desenvolvemento profesional e dotar ás mulleres de maior iniciativa 

emprendedora, uns valores inculcados culturalmente nos homes, e que hoxe 

temos que incluír nas nosas comunidades como unha conquista da igualdade. 

Para o desenvolvemento desta área a Unión Europea establece pautas 

de actuación específicas que se asentan sobre catro principios: mellorar a 

empregabilidade, desenvolvemento do espírito empresarial e a creación do 

emprego, fomento da capacidade de adaptación dos traballadores e das 

empresas, e reforzo da políticas de igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. Aínda que as políticas estruturais neste sentido lle corresponde a 

administración central nos podemos colaborar de moitas formas en acción 

específicas e na súa xestión.  

A xunta de Galicia dende o ano 1998, asumiu as competencias sobre as 

políticas activas de emprego. Dentro delas desenvolve actuacións específicas 

para mellorar a empregabilidade individual e colectiva través da aplicación 

preferente ao colectivo de mulleres das accións horizontais nos programas de 

formación como as accións de orientación, nos programas de fomento da 

contratación por conta allea, a promoción de autoemprego individual e colectivo 

como autónomos, cooperativas sociedades laborais e microempresas para o 

desenvolvemento local e rural.  

 Tamén hai que considerar as medidas especificas de discriminación 

positiva a favor das mulleres galegas dirixidas a facilitar a súa incorporación e 

permanencia no mercado de traballo, conciliar a vida laboral e familiar tanto 

das mulleres como dos homes así como para eliminar as dificultades de 

compatibilizar maternidade e emprego. 
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Dende o concello planificamos implementar medidas que apoian dende 

a administración local estes grandes obxectivos que debe liderar a 

administración autonómica a través das accións específicas que poden 

asumirse dende a administración local.  

 

3.3.2- Obxectivo xeral 
  

Promover a incorporación en igualdade das mulleres ao mercado laboral a 

través da intervención nas variábeis responsábeis das desigualdades. 
 

3.3- Obxectivos específicos e accións  

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego.  
 

 

Obxectivo especifico nº1 Promover a autonomía económica 

das mulleres a través de accións de 

desenvolvemento profesional e 

iniciativas emprendedoras. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Desenvolver cursos de 

desenvolvemento profesional 

pertinentes, atendendo as 

necesidades reais da poboación 

Homes e mulleres Igualdade 

Educación e promoción 

do emprego 

 

2- Implantar obradoiros de liderado 

para a poboación feminina 
 

Mulleres Igualdade 

Educación e promoción 

do emprego 

 

 
 

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego. 
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Obxectivo especifico nº2 Reforzar as competencias das 

mulleres considerando as demandas 

do mercado laboral e a súas 

particularidades 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofrecer cursos de alfabetización 

informática e de programas 

demandados no mercado laboral 
 

Homes e mulleres Igualdade 

Educación e promoción 

do emprego 

 

2- Formar ás mulleres no 

coñecemento do mercado laboral, na 

selección de obxectivos profesionais, 

realistas, adaptados as características 

e posibilidades  persoais. 
 

Mulleres en risco Igualdade 

Educación e promoción 

do emprego 

 

3- Realizar obradoiros de habilidades 

socias orientadas ao mercado laboral 

Mulleres en risco Igualdade 

Educación e promoción 

do emprego 

 

 

 

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego. Empoderamento 
 

 

Obxectivo especifico nº3 Impulsar as mulleres sen estudos a 

retomar a súa  actividade educativa.  
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Impulsar e promover as clases de Mulleres en risco Igualdade 
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apoio para que as mulleres completen 

os estudos obrigatorios 

Educación e 

promoción do 

emprego 

 

2- Organizar obradoiros de técnicas 

de estudo orientados especialmente á 

s mulleres que queren completar ou 

ampliar os estudos. 
 

Mulleres en risco Igualdade 

Educación e 

promoción do 

emprego 

 
 

. 

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego.  
 

 

Obxectivo especifico nº4 Impulsar unha cultura empresarial que 

aposte pola igualdade 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Convocar un premio para as 

empresas comprometidas pola 

igualdade. 
 

Empresarios 

locais 

Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 

Comercio 

2- Poñer en marcha accións de 

información sobre a igualdade e os 

beneficios das políticas nas 

empresas. 

Empresarios 

locais 

Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 

Comercio 

3- Ofrecer asesoramento ás 

empresas que desexen elaborar o 

seu plan de igualdade empresarial 

Empresarios 

locais 

Igualdade 

Promoción do 

emprego 
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Industria e 

Comercio 
 

 

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego.  
 

 

Obxectivo especifico nº5 Impulsar as mulleres a confiar nas 

súa capacidades para crear 

autoemprego 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofrecer obradoiros de formación en 

empresas cooperativas e a súa 

situación en Galicia. 
 

Toda a poboación Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 

Comercio 

1- Organizar debates ou mesas redondas 

con propietarios de cooperativas 

galegas. 

Toda a poboación Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 

Comercio 

2- Ofrecer formación en habilidades 

de organización e xestión 

empresarial 
 

Toda a poboación Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 

Comercio 

3- Creación dun premio a mellor idea 

empresarial do Concello 

 

Toda a poboación Igualdade 

Promoción do 

emprego 

Industria e 
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Comercio 

 

 

Eixe 3- Promoción das mulleres: formación e emprego. Empoderamento 
 

 

Obxectivo especifico nº6 Expandir as redes de influencia socio laboral  

fora do ámbito local 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Impulsar a participación nos 

convenios de colaboración coa 

administración provincial e 

comunitaria en materia de emprego   

e todas aquelas convocatorias 

públicas  para o fomento do emprego 

na nosa poboación. 
 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

promoción do 

emprego 

Outras 

administracións 

2- Crear lazos cos concellos veciños 

na área da creación de emprego para 

iniciar un proceso de colaboración e 

sinerxías en torno ao ámbito laboral 

que permita compartir e 

buscar.recursos comúns  

Toda a poboación Igualdade 

Ecuación e 

promoción do 

emprego 

Outras 

administracións 

 

 
   

3.4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
 
3.4.1- Fundamentación  
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Aínda que avanzamos moito as estatísticas demostran que as mulleres seguen 

a ser as protagonistas dos traballos dentro da contorna da familia. A dualidade 

produtivo - reprodutivo segue definido polo xénero, sendo a muller a 

responsabel das tarefas reprodutivas e os homes da actividade produtiva. Non 

podemos negar, que hoxe, hai moitas mulleres que gañaron un posto dentro do 

mercado laboral pero isto non as liberou das responsabilidades reprodutivas.  

O certo é que esta situación de distribución segundo o sexo non so é 

inxusta para as mulleres, tamén  para os homes que ven limitadas as súas 

oportunidades para desenvolver outras facetas da personalidade e do 

crecemento persoal ao tempo que obstaculiza os vínculos cos fillos. Pero esta 

situación non só trae as negativas consecuencias que xa coñecemos de 

sobrecarga da muller e dos problemas para compatibilizar a familia co traballo 

produtivo, tamén e fonte de constantes conflitos na contorna da parella. Hoxe 

as mulleres coñecen mellora os seus dereitos e afortunadamente están máis 

dispostas a loitar por eles. Non se trata de que os homes colaboren, trátase de 

compartir e repartir as obrigas domésticas. Unha actitude compartida de 

responsabilidade neste ámbito, mellora a autoestima e o desenvolvemento 

persoal, mellora o clima afectivo e minimiza os conflitos polo tanto mellora a 

calidade de vida. 

 Na seguinte táboa observamos as diferenzas por sexo no coidado das 

persoas dependentes. 

Táboa nº11 

Persoas entre 16 e 24 anos segundo se fagan ou non cargo regularmente 

do coidado de persoas dependentes. Ano 2010 

Poboación en miles  
Variables en filas:  Espazo, Actividade  
Variables en columnas:  Sexo, Atención de familiares ou amigos de 15 ou máis anos que necesitan de 
coidado  
 

Actividade Total  Homes  Mulleres 

Si Non Si Non Si non 

Poboación 

ocupada 

109,36 978,39 43,98 547,76 65,38 430,64 

Poboación 19,98 180,13 9,96 95,42 10,02 84,71 
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parada 

Poboación 

inactiva 

62,96 439,50 13,37 184,71 49,60 254,78 

Total 192,31 1.598,02 67,31 827,89 125,00 770,14 

 

Táboa nº12 

Traballadores con nenos de 0 a 12 anos 
con redución d exornada de traballo para 

atender os nenos. Ano 2012. 
IGE. Enquisa de condicións de vida das familias  
Nota: os datos fan referencia aos pais con nenos 
de 0 a 12 anos que residen en núcleos familiares 
e traballan por conta allea ou por conta propia. 

A incidencia calcúlase para cada categoría como 
a porcentaxe de pais con redución de xornada 

sobre o total de pais nesa categoría. 
 

 Incidencia  Número 

Home 5,15 7.870 

Muller 17,54 22.262 

Total 10,78 30.132 

 

 

A conciliación enténdese como a acomodación dos tempos dedicados a 

familia e a vida laboral. Pero estes conceptos abarcan moito máis cousas que 

son fundamentais para o desenvolvemento harmonioso da persoa e a súa 

saúde física e mental.  Isto implica o crecemento das persoas no ámbito 

laboral, afectivo, familiar, persoal, o ocio, estudo etc.  

Cando falamos de corresponsabilidade social entramos nun marco moito 

maior que abarca os axentes sociais e administración públicas e privadas. 

Aínda que hai aspectos da conciliación que afectan especialmente á muller 

pola súa función cultural reprodutora, que entra en clara confrontación coa súa 

incorporación ao mundo laboral, a corresponsabilidade é un problema de 

homes e mulleres e especialmente das organizacións. É necesario que 

incorporen unha nova cultura da organización, un cambio que require unha 
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transformación substancial do empresariado e unha visión máis sensibel e 

humana sobre o traballo.  

O obxectivo da corresponsabilidade é promover a igualdade entre 

homes e mulleres, e dende este punto de vista as súas políticas están dirixidas 

a todos e todas. Dentro dos beneficios da aplicación das medidas de 

conciliación e corresponsabilidade consideramos subliñabeis  o aumento da 

produtividade, a retención de traballadores e traballadoras xa formados e 

eficaces, a redución do absentismo laboral, a mellora do ambiente de traballo, 

a promoción da igualdade, o aumento da implicación das persoas que se 

senten ben tratadas, as bonificacións derivadas da súa aplicación, a mellora da 

imaxe da empresa polo persoal e de cara ao exterior e a obtención da 

denominación de “empresa familiarmente responsable” 

Para as mulleres segue sendo un problema compatibilizar vida familiar, 

laboral e persoal. Algúns cambios nos últimos incorporan novos retos  á 

situación. Por unha banda as melloras na esperanza de vida son unha boa 

noticia que hai que compaxinar coas novas características dos fogares. As 

persoas maiores requiren uns coidados especiais e esta situación coincide coa 

incorporación da muller ao mercado laboral, con xornadas de traballo que non 

son sensíbeis aos horarios escolares, coas baixas prestacións sociais para a 

atención da dependencia, cos fogares monoparentais etc.  Todos estes 

factores dificultan as persoas, especialmente ás mulleres a conciliación.  

Necesitamos un cambio de mentalidade porque as consecuencias desta 

situación non afecta de forma exclusiva ás persoas na súa dimensión individual 

senón que teñen unhas consecuencias moi negativas na perspectiva social, xa 

que supoñen, en moitos casos, a perda de talento.  De feito cada ano 380.000 

mulleres abandonan o mercado laboral fronte a 14.000 homes e isto implica un 

obstáculo no progreso económico. Hai algúns datos que ofrece o Instituto da 

muller que  nos axudan a percibir como a muller segue sendo a principal 

implicada na vida familiar: o 74,34% dos contratos a xornada parcial en 2012 

asináronse con mulleres. Con respecto ao uso do permiso de maternidade e 

paternidade no mesmo ano foi solicitado por 318.598 mulleres fronte a 5.807 
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homes e 32.012 mulleres solicitaron unha excedencia para coidar aos fillos  

fronte a  2.116 homes. Con respecto as tarefas da casa as mulleres dedican 4 

horas e 29 minutos de media fronte a 2 horas e 32 dos homes. Os datos sobre 

o tempo dedicado aos fillos e moi superior  no caso da muller: 2 horas e 22 

minutos fronte a 1 hora e 46 minutos dos homes . 

Con respecto á atención de persoas familiares dependentes cerca de 

medio millón de mulleres dedican 40 horas semanais o longo de entre catro e 

oito anos. O 80 % das familias non teñen  posibilidades de obter praza nos 

centros públicos para os menores en idade previa a escolarización. O 33% das 

mulleres que traballan estran ao posto de traballo antes do horario escolar dos 

fillos e o 59% marchan despois da súa saída. Esta situación é atendida polos 

avós e avoas, o 75% das avoas de máis de 65 anos coidan dos netos e netas e 

mais do 50 % dedican máis de catro horas diarias. A falta de conciliación ten 

tamén  un impacto dramático na natalidade xa que  44% das mulleres entre 20 

e 44 anos aínda non teñen fillos. 

 

3.4.2- Obxectivo xeral. 
 

Fomentar o cambio nos estereotipos sociais e o  uso corresponsabel da 

conciliación impulsando a formación de recursos sensíbeis que permitan 

conciliar a vida familiar, persoal e laboral e minimizar o impacto das tarefas de 

coidado na inserción laboral das mulleres. 
 

3.4.3- Obxectivos  específicos e accións  
 
Eixe  4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
 

 

Obxectivo especifico Promover o cambio de estereotipos 

de xénero 

Accións  Poboación Concellarías e 
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entidades implicadas 

1- Promover no colexio público 

obradoiros  sobre os cambios nos 

estereotipos de xénero integrados en 

actividades adaptada ao ciclo vital. 

Menores 

escolarizados 

Igualdade 

Educación e cultura 

Mesa pola igualdade 

2- Realización de material informativo 

de distribución entre as asociacións 

para concienciar as mulleres do seu 

papel neste cambio de mentalidade 

Asociacións do 

Concello 

Igualdade  

Mesa pola igualdade 

3- Fomentar nas actividades de 

vacacións, ludotecas e no colexio a 

autonomía persoal dende as idades 

infantís a través de xogos e 

actividades que traballen a 

corresponsabilidade no fogar e a ética 

dos coidados 

Menores 

escolarizados 

Igualdade 

Educación e cultura 

Mesa pola igualdade 

4- Organizar no colexio encontros con 

persoas que romperon estes 

estereotipos a partir da súa elección 

profesional 

Menores 

escolarizados 

Igualdade 

Educación e cultura 

Mesa pola igualdade 

4- Crear o día da 

corresponsabilidade impulsando  a 

formación de actividades cotiás 

para romper os estereotipos 

utilizando a poboación como 

instrutores ( para mulleres: 

fontanería, albañelaría, 

electricidade e para homes cociña 

puericultura, plancha etc) 

Homes e mulleres Igualdade 

Asociacións  

Mesa pola igualdade 

 
 
Eixe  4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
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Obxectivo especifico nº1 Fomentar nos homes a 

corresponsabilidade nas tarefas de 

coidados e do fogar. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar obradoiros de 

corresponsabilidade para homes 

Homes Igualdade 

Asociacións 

2- Elaborar obradoiros sobre tarefas 

domésticas para os adolescentes. 

Mozos e mozas Igualdade 

asociacións 
 

 

Eixe  4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
 

 

Obxectivo especifico nº3 Fomentar o uso corresponsabel da 

conciliación 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Deseño, publicación e distribución 

de material informativo en asociacións 

e entidades sobre o uso 

corresponsabel da conciliación 

Toda a poboación Igualdade 

Asociacións 

Escola de nais e pais 

 

 

Eixe  4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
 

 

Obxectivo especifico nº4 Fomentar nos axentes sociais a 

inclusión da corresponsabilidade 

como un contido a incorporar de xeito 
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efectivo 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Contactos cos responsábeis das 

contratacións e das organizacións 

sindicais  na materia  para que a 

corresponsabilidade e as súas 

medidas  sexan un contido nas mesas 

de negociación. 
 

Xestores e 

sindicatos 

Igualdade 

Persoal 

2- Realizar xornadas de 

concienciación entre o empresariado 

local con información axeitada sobre 

os beneficios da aplicación da 

corresponsabilidade. 
 

Empresas Igualdade 

Industria e 

comercio 

3- Edición de material informativo 

destinado as empresas sobre os 

criterios e pautas fundamentais da 

corresponsabilidade. 

 

Empresas Igualdade 

Industria e 

comercio 

 

 
Eixe  4- Mellora da calidade de vida: conciliación e corresponsabilidade 
 

 

Obxectivo especifico nº5 Ofrecer recursos especiais para a 

infancia para compatibilizar a vida 

laboral e familiar. 
 

 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 
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1- Fomentar a formación dunha rede 

de canguraxe entre a poboación. 
 

Familias con 

fillos/as menores 

Igualdade  

Benestar social 

2- Realizar ludotecas o longo das 

vacacións e nos pontes escolares 

Familias con 

fillos/as menores 

Igualdade  

Benestar social 

3- Fomentar o aumento  da 

corresponsabilidade da administración 

nos recursos  no coidado das persoas 

priorizando este ámbito nas 

planificacións anuais. 

 

Familias con 

persoas 

dependentes 

Igualdade  

Benestar social 

4- Fomentar dinámicas sociais de 

asociacionismo e formas colectivas de 

apoio para abordar tarefas de coidado  

 

Familias con 

persoas 

dependentes 

Igualdade  

Benestar social 

5- Impulsar a creación do traballo de 

mozos e mozas voluntarios para o 

coidado e acompañamento  de 

persoas maiores 

 

Familias con 

persoas 

dependentes 

Igualdade  

Benestar social 

6- Flexibilizar e adaptar os horarios 

das ofertas públicas como as escolas 

infantís, as ludotecas 

 

Familias con 

menores 

Igualdade  

Benestar social 
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3.5- Mobilización das mulleres na sociedade: participación e  
Empoderamento 
3.5.1- Fundamentación 

As mulleres deben aprender a facer política utilizando as estra- 
texias que lles beneficien, para cambiar a realidade e introducir 

novos valores. E isto só porán facelo coñecendo os ins- 
trumentos políticos e cunha sólida formación 

( A formación política das mulleres. Luz Martínez Ten 
Rosa Escapa Garrachón) 

 

Unha das conquistas máis relevantes das mulleres foi a participación social e 

política xa que historicamente era un ámbito absolutamente negado para a 

muller, só exercido polos cidadáns de primeira que eran os homes.  

Ser cidadá de pleno dereito exprésase especialmente a través do voto. 

En España as mulleres alcanzaron este dereito en 1931. A realidade é que son 

dereitos adquiridos fai moi pouco tempo. 

 

Táboa nº13 

  

Pais  Año 

Nova Zelanda 1893 

Australia  1901 

Finlandia  1906 

Noruega 1913 

Dinamarca 1915 

Islandia  1915 

Rusia 1917 

Inglaterra 1918 

Alemania  1918 

Suíza  1919 

Estados Unidos 1920 
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Irlanda   1922 

España  1931 

Francia  1945 

Italia 1945 

China  1947 

Canadá 1948 

Israel 1948 

India 1949 

Xapón  1950 

México 1953 

Exipto  1956 

Suíza 1971 
Fonte: Instituto de la Muller, Ministerio de Traballo y Asuntos Sociais (2003): “Las 

Mulleres en cifras”. Madrid 

 

 Non podemos esquecer que existiron mulleres valentes dispostas a reclamar 

os seus dereitos e loitar pola igualdade nun mundo que ata fai poucos anos  

aínda estaba notablemente dominado pola cultura patriarcal. As conquistas no 

ámbito social, económico e político foron moi importantes e en relativamente 

pouco tempo. No noso pais tivemos que esperar un pouco pero as mulleres 

estiveron ben orientadas coas conquistas das americanas e europeas que 

despois do sesenta e oito cristalizaron en efectos mais visíbeis e reais sobre a 

participación da muller. No noso pais existían mulleres como Concepción 

Arenal, Pardo Bazán,  Clara Campoamor, María de Maeztu ou María 

Zambrano que aínda que a historia se interpuxo marcaron un camiño a 

seguir.  

A chegada da democracia fixo posibel o comezo dunha nova 

realidade que estará definida pola participación activa política e social  de 

moitas mulleres e a equiparación dos seus dereitos ás das comunidades 

máis avanzadas. Neste sentido as mulleres conseguiron moitas 

reivindicacións con lexitimidade xurídica como a  Lei Orgánica de Medidas 

de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, a Lei Orgánica para a 

Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes ou a Lei de Promoción da 
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Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de Dependencia que 

hoxe nos sitúa fronte ao mundo como uns dos países con maior lexislación 

e máis avanzada no ámbito da igualdade.  
No noso concello temos que loitar pola participación da muller no ámbito 

político e social. É suficiente con mirar a composición da corporación local para 

ter unha idea sobre este tema. No equipo do goberno composto por cinco 

persoas só hai unha muller. Se consideramos os doce da corporación 

municipal só atopamos tres mulleres.  

O asociacionismo é outra fonte de participación que ben sirve para medir 

o liderado das mulleres. As cifras novamente falan dunha baixa participación xa 

que das 42 asociación do concello só doce están presididas por mulleres. 

Táboa nº14 

Tipo de Asociacións Liderado Número de 

asociacións Home         Muller  

De veciños  8 2 10 

Deportivas  6 1 7 

Culturais 7 1 8 

Mulleres rurais 0 3 3 

Outras 9 6 15 

 

 

3.5.2- Obxectivo xeral  
Fomentar a participación e o empoderamento da mulleres na sociedade para 

que o acceso aos ámbitos de decisión sexan dende unha posición de 

igualdade.  

3.5.3.- Obxectivos específicos e accións 

Eixe 5-  Mobilización das mulleres na sociedade: participación e  
Emponderamento 
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Obxectivo especifico Impulsar un cambio de mentalidade e 

cultural  arredor do liderado  
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofertar obradoiros e actividades 

onde  as mulleres poñan en xogo as 

habilidades de liderado. 
 

Mulleres  Igualdade 

Mesa pola 

Igualdade 

Asociacións 

2- Ofrecer formación sobre a 

participación política das mulleres a 

partir de obradoiros que acheguen ás 

mulleres a información sobre os 

procesos que permitiron as mulleres 

chegar as conquistas de hoxe.  
 

Mulleres  Igualdade 

Mesa pola 

Igualdade 

Asociacións 

3- Creación dos “encontros de 

mulleres”, espazos de mulleres 

dirixidos a poboación que está fora 

das asociacións para xerar vínculos e 

redes a través da exposicións de 

temas sobre a igualdade e sobre as 

súas necesidades 

Mulleres Igualdade 

 

Eixe 5-  Mobilización das mulleres na sociedade: participación e  
Emponderamento 
 

 

Obxectivo especifico nº2 Fomentar a participación e o 

asociacionismo das mulleres 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

                                                                                                                   
82 
 



 

entidades implicadas 

1- Creación dunha xornada das 

asociacións do municipio para que 

poidan informar a xente sobre as súas 

actividades e para o intercambio 

social 

Toda a poboación Igualdade 

Asociacións 

Mesa pola 

igualdade 

2- Ofertar os espazos municipais para 

a organización de actividades dende 

as asociacións locais 

Asociacións Igualdade 

Asociacións 

Mesa pola 

igualdade 

3- Realizar encontros coas 

asociacións para escoitar as súas 

necesidades e demandas e poñer en 

marcha accións para resolvelas  

Asociacións Igualdade 

Asociacións 

Mesa pola 

igualdade 

4- Fomentar dende o concello a 

creación dun programa de apoio para  

a creación de novas asociacións 

acompañando e informando sobre os 

pasos para a súa lexitimación 

 

Mulleres Igualdade 

5- Realizar obradoiros e xornadas 

informativas sobre a creación, 

desenvolvemento, organización de 

asociación e tramitación de 

subvencións para as asociacións  

fronte a administración 

 

Toda a poboación Igualdade 
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3.6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  

6.1- Fundamentación  

A IV Conferencia Mundial sobre as mulleres celebrada en Beijing en 1995 

chegou a unas conclusións dramáticas relacionadas cos malos tratos dos que 

son vítimas mulleres e nenas en todas as sociedades sen excepción. Esta 

violencia é un problema de dereitos humanos e non é unha violencia casual xa 

que existe un factor de risco que  é ser muller. 

Na seguinte táboa atopamos unha comparativa e a evolución dos casos 

de mortes en España e Galicia  por violencia de xénero. 

 

Táboa nº15 

Mulleres mortas por violencia de xénero a mans da súa parella ou ex-parella 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

54 63 50 54 71 72 57 68 71 76 56 73 61 52 54 

2,63 3,05 2,39 2,54 3,27 3,29 2,55 3,01 3,11 3,26 2,37 3,07 2,55 2,17 2,26 

2 4 0 3 5 2 1 0 6 7 3 2 3 4 3 

1,41 2,82 0,00 2,11 3,50 1,40 0,70 0,00 4,18 4,86 2,07 1,38 2,07 2,78 2,10 

 

España: Número de casos e taxa 

Galicia: número de casos e taxa 

 

 

Os números tanto en España como en Galicia son dramáticos e se manteñen o 

longo do tempo estabeis independentemente da alguna variación enteranual 

pero no conxunto non. En Galicia parece que despois dunha alza  no 2007, 

precedida por un ano de tregua, parecen volver aos datos do 2002 con 

tendencia a baixar. Pero a realidade é que aínda hai moito qeu facer. Unha 

afermación que está refrendada na observación das denuncias totais. 
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Gráfico nº9 

 
Táboa nº 16 

Denuncias por violencia de xénero 
 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº 

denuncias 

España 
126.293 142.125 135.540 134.105 134.002 128.477 124.893 

Taxa por 

millón 5.524 6.097 5.736 5.636 5.605 5.361 5.218 
Nº 

denuncias 

Galicia 
5.181 5.959 6.068 5.270 5.153 4.788 5.174 

Taxa 3.610 4.138 4.195 3.642 3.564 3.329 3.616 
        

 

Gráfico nº10 
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Táboa nº17 

Ordes de protección 

España  

solicitadas 36.156 37.826 41.420 41.085 37.908 35.816 34.556 32.831 

Porcentaxe 

acordadas 74,9 73,9 73,4 70,1 67,3 65,7 61,5 58,9 

Galicia 

Solicitadas 1.397 1.471 1.439 1.322 1.342 1.252 1.443 1.490 

Porcentaxe 

Acordadas 80,4 74,8 70,3 61,6 60,7 63,7 63,2 59,4 

 

Gráfico nº11 
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Esta violencia  ten moitas caras que abarcan dende a violencia física, 

psicolóxica e sexual na familia e fora dela, na comunidade como tamén as 

diversas formas de explotación e todas as toleradas polo estado. Dende este 

punto de vista hai que considerar, que normalmente, fálase de violencia de 

xénero como fenómeno restrinxido ao ámbito da parella cando en realidade a 

violencia contra a muller pola súa condición de muller abarca todos os 

contextos sociais.    

A violencia que se exerce sobre as mulleres polo feito de ser mulleres e 

un tipo de violencia que se instrumentalizou o longo dos años ao amparo dunha 

cultura patriarcal. Estamos a falar dunha utilización da violencia por parte dun 

grupo de homes como medio para conseguir o sometemento e a submisión. É 

especialmente perversa a violencia de xénero exercida na contorna da familia  

porque é alí onde a persoa espera obter o maior grado de respecto, protección 

e seguridade.  Paradoxicamente fronte a este desexo,  algúns investigadores 

definen á familia como o grupo social máis violento exceptuando o exercito e a 

policía.  

Este tipo de violencia é unha expresión de poder e pode exercerse de 

moitos xeitos como as agresións corporais ou a violencia sexual, que abarca 

calquera tipo de actividade sexual non consentida. A violencia psicolóxica que 

abarca unha complexa clasificación de condutas de agresión intelectual ou 

moral. A violencia económica na que podemos incluír calquera forma en que se 
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impide á muller  acceder non só ao diñeiro senón aos medios que poden 

conducir a súa xestión ou obtención como os estudos ou a incorporación ao 

mercado de traballo. A violencia estrutural que é aquela que se exerce sobre a 

muller dende a estrutura social que manteñen esta situación de marxinación e 

desigualdade. Por último a violencia espiritual, que podemos definila como 

aquelas esixencias de adopción de ideas e formas de vida social e cultural que 

a persoa non admite nin nas que cre ou as dirixidas a menosprezar e destruír o 

propio sistema de crenzas. 

Os efectos que ten a violencia sobre a muller son profundos e teñen a 

súa expresión tanto na vida emocional, cognitiva e comportamental. O medo á 

propia violencia actúa inhibindo a resposta da muller ás esixencias e 

necesidades propias da vida cotiá como as relacións sociais e a mobilidade 

promovendo unha actitude e conduta de illamento.  

Os agresores non son enfermos, este é un argumento que busca 

xustificar e desvincular as responsabilidades que non podemos permitir. Os 

agresores  son delincuentes. Hai muchos argumentos arredor da violencia e o 

maltrador, algunhas son de tipo biolóxicas como os que indagan na saúde 

mental ou na alteración da conduta a través das drogas. Neste contexto das 

sustancias hai que lembrar que as drogas facilitan as condicións para o 

exercicio da violencia pero só os homes predispostos a agredir aproveitan este 

contexto. Tamén houbo argumentos vinculados a perda do control fronte a un 

arrebato pasional.  

Sen embargo a pesar dos esforzos unidireccionais,  o fenómeno da 

violencia de xénero é un fenómeno multifactorial.  Isto é así dende que a 

declaración da Asemblea Xeral de Nacións Unidas sobre a eliminación da 

violencia contra a muller na súa resolución 48/104 do 20 de decembro de 1993 

que establece que os estados deben condenar a violencia contra a muller sen 

invocar “ningunha costume, tradición, o consideración relixiosa para eludir a 

súa obriga de procurar eliminala”. Isto implica un compromiso de modificar 

pautas sociais e culturais de comportamento que definen unha subordinación 

dun grupo sobre outro, por unha cuestión de sexo coa súa consecuente 

atribución de roles e prexuízos e de loitar sobre calquera forma de violencia 

cara a as mulleres.  A loita debe  instrumentalizarse a través das medidas de 
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protección e tratamento da violencia e apoio psicolóxico, legal e material para 

ás mulleres e as súas fillas e fillos.  

 

Non nos cansaremos de afirmar que a violencia de xénero é a cara máis 

dramática da desigualdade. A loita contra a violencia de xénero é unha 

responsabilidade compartida e para abordala non é suficiente con ofrecer 

recursos para as mulleres vítimas é necesario seguir implementando medidas 

de prevención que comezan na educación dos nosos menores.  

 

3.6.2- Obxectivo xeral  
 

Loitar contra a violencia de xénero de xeito transversal nos tres niveis da 

prevención: alí onde aínda non se manifesta facendo educación, onde xa é 

unha posibilidade evitando o seu progreso e onde xa é un feito coas vítimas 

directas ofrecendo a protección e a disposición dos recursos. 

 

3.6.3- Obxectivos específicos e accións 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
 

 

Obxectivo especifico nº1 Desenvolver políticas preventivas 

para erradicar a violencia de xénero 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realizar obradoiros preventivos 

con toda a poboación estudantil 

adaptando os contidos aos niveis 

madurativos. 

 

Alumnos 

escolarizados 

Igualdade 

Educación e 

cultura 

IES 

2- Articular accións de sensibilización 

nas datas claves como o 25 de 

novembro con actividades que inclúan 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 
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a toda a poboación IES 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

3- Realizar e distribuír  material 

informativo para a poboación xeral  

sobre as condutas necesarias para 

axudar e apoiar a unha vítima 

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

4- Distribuír información sobre os 

mitos da violencia contrastando os 

seus argumentos. 

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

5- Realizar obradoiros e charlas sobre 

os dereitos das mulleres. 

 

Toda a poboación Igualdade 

Educación e 

cultura 

Mesa pola 

igualdade 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

 

 

 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
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Obxectivo especifico n nº2 Desenvolver acción preventivas nas 

contornas onde a violencia é parte da 

súa cultura. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realización de obradoiros e charlas 

sobre os conflitos nas relacións de 

parella e as ferramentas de 

afrontamento. 
 

Toda a poboación Igualdade 

Benestar social 

Mesa pola 

igualdade 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

2- Realizar accións de mediación na 

resolución de conflitos 
 

Toda a poboación Igualdade 

Benestar social 

Mesa pola 

igualdade 

Servizo 

Psicolóxico e 

xurídico 

3- Ofrecer espazos de comunicación 

e participación para as mulleres como 

grupos terapéuticos para promover 

cambios nas relacións conflitivas. 

  

Mulleres Igualdade 

Benestar social 

Servizo 

Psicolóxico  

4- Ofrecer asesoramento psicolóxico 

para mulleres, homes e parellas para 

abordar os conflitos relacionais. 

 

Mulleres Igualdade 

Benestar social 

Servizo 

Psicolóxico  

5- Garantir a resolución de conflitos a Mulleres Igualdade 
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través dun programa de terapia 

familiar. 

 

Benestar social 

Servizo 

Psicolóxico  

6- Realizar  obradoiros e charlas de 

mediación e resolución de conflitos en 

toda a poboación e especialmente 

entre a xente nova. 

 

Mulleres Igualdade 

Benestar social 

Servizo 

Psicolóxico  

7- Realizar campañas de información 

sobre os dereitos e as medidas de 

protección que teñen as vítimas 

Mulleres Igualdade 

Benestar social 

Servizo xurídico 

 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
 

 

Obxectivo especifico nº3 Ofrecer unha atención integral as 

vítimas da violencia de xénero e a súa 

contorna. 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Ofertar dende o concello un servizo 

de atención psicolóxica e 

asesoramento xurídico para garantir a 

atención integral das vítimas 

Mulleres e os 

seus fillos e fillas 

Igualdade 

Benestar social 

Servizo 

psicolóxico e 

xurídico 

 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
 

 

Obxectivo especifico nº4 Garantir o benestar psicolóxico 
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alcanzado polas vítimas, muller e 

fillos/as, despois dun tratamento e 

coidar que se manteña . 
 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Realización dende o servizo 

psicolóxico dun seguimento a longo 

prazo das vítimas. 
 

Vítimas Igualdade 

Benestar social  

Servizo 

psicolóxico 

2- Formar grupos de apoio para as 

mulleres vulnerábeis e vítimas.  
 

Mulleres en risco 

e vítimas 

Igualdade 

Benestar social  

Servizo 

psicolóxico 

3- Deseñar unha intervención 

específica aos fillos e fillas das 

mulleres vítimas 

Menores vítimas Igualdade 

Benestar social  

Servizo 

psicolóxico 

 

 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
 

 

Obxectivo especifico nº5 Coordinar aos axentes sociais 

municipais involucrados no 

asesoramento, atención e protección 

das mulleres vítimas 

Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Elaboración dun protocolo entre os 

profesionais dos servizos sociais nos 

casos de alta vulnerabilidade. 

Mulleres en risco Igualdade  

Benestar social 

Servizo 
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 psicolóxico 

2- Elaboración dun protocolo de 

acción municipal fronte aos caso de 

violencia de xénero que inclúa todos 

os axentes sociais.  
 

Vítimas Igualdade  

Benestar social 

Servizo 

psicolóxico 

Servizo xurídico 

Policía 

3- Fomentar a participación dos 

profesionais en accións formativas  

 

Profesionais 

específicos 

Igualdade  

Benestar social 

Servizo 

psicolóxico 

4- Manter aos profesionais informados 

e documentados co material de nova 

publicación ou emanado dos 

congresos e seminarios específicos 

Profesionais 

específicos 

igualdade 

Benestar social 

Servizo 

psicolóxico 

Servizo xurídico 

Policía 

Garda civil 

5- Elaborar un programa de 

seguimento o longo prazo dos casos 

Profesionais 

específicos 

Igualdade 

Benestar social 

Servizo 

psicolóxico 

Servizo xurídico 

Policía 

Garda civil 

 

Eixe 6- Loita contra a violencia de xénero. Erradicación.  
 

 

Obxectivo especifico Desenvolver acción que fomenten a 

integración social das mulleres. 
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Accións  Poboación Concellarías e 

entidades implicadas 

1- Manter a reserva de prazas nas 

escolas e recursos municipais para os 

fillos das vítimas  
 

Mulleres vítimas Igualdade 

Benestar social 

 

2- Crear  un programa de orientación 

laboral específico para as vítimas da 

violencia de xénero 

Mulleres vítimas Igualdade 

Benestar social 

Equipo de 

orientación 

 

3- Desenvolver formación en 

habilidades sociais  

Mulleres vítimas Igualdade 

Benestar social 

Equipo de 

orientación 

 

 

3.7- Indicadores de avaliación das accións 

Utilizaranse para todas as accións indicadores cuantitativos e cualitativos que 

se seleccionarán de acordo a natureza das actividades.  

Indicadores cuantitativos dos obradoiros, charlas e outras accións de tipo 
formativo:  

• Número de persoas participantes da actividade de acordo a poboación 

obxectivo desagregadas por sexo 

• Número de persoas demandantes da actividade desagregadas por sexo 
• Número de persoas que rematan a actividade desagregadas por sexo 

• Taxa de participación e asistencia sobre total de horas da actividade 

desagregadas por sexo 

Indicadores cualitativos: autoinformes dos participantes do grao de 

satisfacción da actividade e dos técnicos. 
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Indicadores cuantitativos dos grupos de traballo e dinamización:  

• Número de  encontros realizados,  

• Número de persoas implicadas na organización desagregadas por sexo 

• Número de informes propostos e comunicacións realizadas 

• Número de persoas interesadas na participación desagregadas por sexo 

• Número de accións emprendidas pola estrutura. 

• Número de informes editados 

Indicadores cualitativos: autoinformes dos participantes do grao de 

satisfacción da actividade e dos técnicos. 

Indicadores de estruturas e servizos  consultivos 

• Número de persoas atendidas e asesoradas o longo do ano 

desagregadas por sexo e e idade. 

• Evolución da taxa de asesoramento e de atención 

Indicadores cualitativos: autoinformes dos participantes do grao de 

satisfacción da acción e dos técnicos. 
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CAPÍTULO IV 

CRONOLOXÍA. PREVISIÓN E 
AVALIACIÓN 
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4- Cronoloxía e previsións 

1ª Fase de implantación do plan e dinamización: esta primeira etapa que 

durará o primeiro ano será o período de conformación das estruturas de 

dinamización. Estas estruturas definidas no eido da transversalidade marcarán 

os tempos das dinámicas e accións. Será un primeiro ano de avaliación do 

funcionamento e de busca da participación e implicación cidadá aínda que o 

peso máximo da instrumentalización deberá recaer sobre a responsabel de 

Igualdade do concello tanto na selección das actividades como as 

programacións específicas. 

2º Fase de consolidación das estruturas: o segundo ano abre as portas para 

que as estruturas cidadáns participen xa activamente nas planificacións e 

seleccións das accións ao tempo que sobre a primeira etapa xa estaremos en 

condicións de corrixir os rumbos marcados o primeiro ano.  

3º Fase de participación: nesta fase a previsión é de funcionamento moito 

máis axeitado das estruturas con maior implicación e con demandas que 

superen as dadas polo noso plan. Neste punto xa estaremos en condicións de 

sentar as ases dunha avaliación global.  

 

4.1- Seguimentos e criterios da avaliación 
 

No análise cualitativo e descritivo das accións e intervencións  introducimos 

como criterios avaliativos do plan,as variables de coherencia, pertinencia e 

relevancia. Baixo o concepto de coherencia avaliamos o grao de integración 

lóxica das diferentes partes que compoñen a estrutura do proxecto: obxectivos, 

actividades, recursos humanos e materiais. A perspectiva de pertinencia se 

analizan as adecuacións das actuacións e actividades ás necesidades da 

poboación que deron orixe a planificación total do proxecto verificando se as 

actuacións afectan de maneira directa ou indirecta aumentando ou mantendo 
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as desigualdades de xénero e o impacto sobre os estereotipos. Tamén 

analizamos como pertinentes a relación entre os obxectivos e as condicións do 

concello. A relevancia é un criterio que afonda sobre  a importancia das 

actuacións sobre a poboación destinataria considerando a súa capacidade para 

chegar aos sectores destinatarios das accións e a valoración que os mesmos 

realizan.  

A relacións custo-beneficio non so corresponde a valoracións 

económicas senón a relación dos esforzos de traballo do persoal. Tamén 

incluímos a relación custe-impacto que se deducen do número de persoas 

beneficiadas da repercusión na sociedade e nos medios nos cambios 

condutuais ou comportamentos. 

No análise das accións utilizamos uns indicadores metodolóxicos de 

avaliación  que son os indicadores de participación, de eficiencia e os 

derivados das enquisas e autoinformes. 

Enriquecemos a análise particular e molecular das accións ofrecendo unha 

análise global das debilidades e fortalezas que permite unha consideración 

preventiva de diferentes variables nos futuros proxectos sociais. A información 

para as avaliación será recollida sistematicamente cumprindo cos indicadores 

mencionados cuantitativos e cualitativos en cada tipo de actividade. Esta 

actividade avaliativa necesita dunha implicación constante en cada acción 

particular e ao final de cada ano. O obxectivo de esta recollida será a avaliación 

final que establecerá o grao de cumprimento dos obxectivos, o nivel de 

resultados, a eficacia na xestión e o impacto socioeconómico a través das 

variábeis de avaliación xa expostas. Nos anexos incluímos os instrumentos 

para a recollida da información. 

 

Marcela santorun Ardone 

Psicologa G-3310 
Experta en Igualdade 
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CAPÍTULO V 
MARCO LEGAL 
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5- Normativa 

O noso plan está orientado dentro das recomendacións, contidos  e liñas de 

actuación desenvolvidas nos diferentes contextos en materia de igualdade. 

Marco Internacionais 

• Declaración Universal dos dereitos humanos 

• Convención para a eliminación de todas as formas de discriminación 

contra muller de 1979. (CEDAW) 

• Resolución da comisión dos dereitos Humanos 1997. 

• IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres. Beijing. 1995. China 

Marco Europeo 

• Tratado de Amsterdam de 1997 

• Programas d acción comunitaria para a igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes 

• Recomendacións do comité de Ministros sobre a protección das 

mulleres contra a violencia 

• Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo  e do Consello, relativa a 

igualdade de trato entre mulleres e homes nas condicións de  traballo. 

• Informe da Comisión ao Concello, ao Parlamento Europeo, ao Comité 

Económico e Social Europeo e ao Comité das rexións, do 22 de febreiro 

de 2006, sobre a igualdade entre mulleres e homes, 2005. 

• Recomendacións do Consello Europeo de Lisboa. 

• Folla de ruta da Unión para o 2006-2010 no ámbito do emprego e da 

política social 

• Programa comunitario de fomento do Emprego e da Solidariedade 

Social (Progress)  

• Programas de acción comunitaria, Daphne I (2000-2003) e Daphne 

(2004-2008) 

Marco Nacional 
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• Constitución Española 

• Lei 27/2003, do 31 de xullo  reguladora da orde de protección das 

vítimas de violencia doméstica 

• Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medida para incorporar a 

valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que 

elabore o goberno. 

• Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de seguridade cidadá, 

violencia doméstica e integración social dos estranxeiros. 

• Lei orgánica 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei 

orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do código penal que modifica os 

artigos 33 e 57. 

• Real decreto 355/2004 polo que se crea un rexistro central para a 

protección das vítimas da violencia doméstica. 

• Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra violencia de xénero. 

• Plan Nacional d sensibilización prevención da violencia de xénero 2007-

2009 

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade efectiva de 

mulleres e homes. 

Marco autonómico 

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes 

• Proxecto de Lei Galega para a prevención e tratamento integral da 

violencia d xénero, aprobado no concello da xunta do 3 d maio do 2007. 

• Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 

Galiza. 

• Anteproxecto do texto normativo da lei de servizos sociais de Galiza, de 

novembro de 2006. 

• Pacto galego polo emprego, 2007. 

• Plan de atención Integral é saúde da Muller de Galiza. 

• Plan de fomento da corresponsabilidade 

• Plan galego de estatística plurianual. 
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ANEXO I 

Cuestionario de recollida de información para seguimento e avaliación 
das accións 

 

1. Responsable da actividade 
 

2. Área estratéxica da acción 
 

3. Obxectivo da área 
 

4. Tipo de acción   
 

5.  Nome da actividade 
 

6.  Obxectivo específico da actividade 
 

7. Poboación destinataria 
 

8. No de persoas participantes 

Total: 

Nº Mulleres 

Nº Homes 

Nº de persoas que abandonaron a actividade 

 
9. Sectores ou entidades colaboradoras públicas ou privada 

 
10. Recursos  económicos 

 
11. Autoavaliacións 

 
12. Data da realización da actividade 

 
13. Medios utilizados para publicidade da actividade 

 
14. Lugar, data e nome da persoa que recolle a presente información 
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ANEXO II 

Cuestionario de Satisfacción xeral  das actividades 

1- Idade: 
 

2- Sexo: 
 

3- Ocupación: 
 

4- Participo nesta actividade porque: 
 
 

• Suxestión: Médica/psicolóxica/social/nutricionista/outras 
• Práctica deportiva 
• Relacionarme coa xente 
• Benestar 
• Interese no tema 
• Motivos persoais 
• Outros 

 
 

5- Informeime da actividade por: 
 

• Amiga-o/Persoal do concello/veciña-os/  Bando/Carteis 
 

6- Considero que a actividade foi: 
 

• Moi Útil 
•  Útil 
• Nada útil 

 
7- O traballo da  persoa responsabel da actividade foi: 

 
• Moi Satisfactorio 
• Satisfactoria 
• Nada satisfactorio 

 
8- A información recibida: 

 
• Mellorou as miñas expectativas 
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• Cubriu as miñas expectativas 
• Non cubriu as miñas expectativas 

 
 

ANEXO III 
 

Cuestionario de avaliación dos Obradoiros 

 

Idade: 

Sexo: 

Estudos:    Traballo: 

 

 

1 2 3 4 5 
Moi en 
desacordo 

En desacordo De acordo Moi de 
acordo  

Totalmente 
de acordo 

  

1 As clases están ben preparadas. 
 

1 2 3 4 5 

2 As explicacións da clase son claras. 
 

1 2 3 4 5 

3 A dinámica das sesións aumenta o meu interese na 
actividade. 
 

1 2 3 4 5 

4 Nas sesións motívase a participación de todos. 
 

1 2 3 4 5 

5 Nas sesións móstranse os obxectivos con claridade. 
 

1 2 3 4 5 

6 As actividades son  interesantes. 
 

1 2 3 4 5 

7 Nesta formación apréndense cousas que considero 
moi valiosas 
 

1 2 3 4 5 

8 O tempo dedicado a esta formación é axeitado. 
 

1 2 3 4 5 

9 O meu grado de satisfacción coa actividade e moi alto. 
 

1 2 3 4 5 

10 A información recibida axúdame a ter outras 
inquietudes novas 
 

1 2 3 4 5 
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11 Os contidos da actividade motívame a querer saber 
máis. 
 

1 2 3 4 5 

12 A actividade mellorou os meus coñecementos no 
tema. 
 

1 2 3 4 5 
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