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É preciso avaliar, para saber cun grao estimabel de certeza se os pasos que se están 

a dar son acaídos para acadar a meta, que neste caso é lograr un Ribadeo en 

igualdade, onde as mulleres e homes se relacionen e vivan en condicións plenas de 

igualdade. 

 

Avaliar significa emitir un xuízo en consonancia cos criterios emitidos de antemán. 

A necesidade de avaliar un Plan de Igualdade  deriva da propia pecualiaridade 

deste instrumento. Os Plans de Igualdade son os principais instrumentos para  

implantar as políticas orientadas a  igualdade entre mulleres e homes. Un Plan de 

Igualdade é un plan de traballo.Un plan concreta nun tempo determinado unha 

política local de igualdade poñendo en marcha un proceso de traballo, só como 

recursos económicos e humanos coa aspiración de xerar cambios na realidade.  

Por iso, unha vez finalizado e ao longo de todo o procesoso   debe ser avaliado para 

obter toda a información que nos permita coñecer non só o grao de cumprimento 

que está a ter senón a efectividade na consecución dos obxectivos propostos.  Estes 

datos nos permitirán tomar decisión sobre a idoneidade e eficiencia dun Plan ou da 

introducción dos elementos correctores  ou substitutivos nos plans que continúen 

a labor emprendida polo anterior.  

 

O I Plan local de  Igualdade  2009- 2011 realizouse en base a unha diagnose dos 

anos 2008-2009. A súa vixencia foi de tres anos, prorrogándose ao longo do 2012. 

Neste ano 2013 adicámonos a avaliar este primer plan e a elaborar o II Plan que 

terá unha vixencia de 4 anos 2013- 2016.  

 

A  finalidade deste plan era sensibilizar e concienciar sobre a igualdade de xénero  

e crear as conidicións de recursos e  estructuras  tanto no ámbito institucional 

como na sociedade en xeral para que a igualdade entre mulleres e homes fose 

recoñecida como necesaria. Está estruturado por áreas, sete en total, educación,  

INTRODUCCIÓN 
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ámbito laboral, corresponsabilidade e conciliación, violencia de xénero, 

empoderamento e participación social, cultura, deporte e lecer e saúde. En cada 

área defínense obxectivos a acadar e accións a levar a práctica.  

 

O contexto territorial, entendido como ámbito político de decisión, implica unhas 

coordenadas específicas de acción respecto das competencias e recursos para 

eliminar a discriminación e acadar a igualdade entre mulleres e homes. O marco 

municipal, destaca pola necesaria implicación do Concello nas políticas doutras 

institucións, a través das que se poden obter recursos, producir sinerxias e 

compartir coñecementos e experiencias. Tamén hai que resaltar a  proximidade da 

institución municipal coa cidadanía respecto aos seus problemas e necesidades 

específicas. Por último, subliñar que o ámbito municipal sitúase no lugar máis 

cercano á poboación á que se dirixe o que permite unha maior participación e 

implicación no proceso de deseño e de toma de decisións. Este feito adquire 

importancia neste I Plan que contou tanto na súa elaboración como na avalaición 

do mesmo coa participación dos axentes sociais do Concello.  

 

O marco temporal tamén permite establecer coordenadas para a análise.  Nin 

tampouco é o mesmo ser o primeiro plan que ir polo terceiro. Subliñar que o 

período de aplicación do Plan 2009- 2011  coincideu co da crise económica cun 

aumento da tasa de paro no Concello de Ribadeo. Esta cuestión afecta tanto en 

canto a unha menor dotación presupostaria  como a diferentes áreas do plan. En 

concreto, no Concello de Ribadeo  desde a chegada da crise a tasa de paro non 

deixa de medrar. Hai un 10% máis de paro con respecto ao 2011 e un 60% máis 

con respecto ao 2010. 

 

 No momento inicial deste primer plan os retos asumidos teñen que ver coa 

transversalidade.  Se diriximos a mirada cara o propio Concello debemos analisar o 

grao de transversalidade que acada a política dirixida á igualdade, cualificar a 

vontade política da corporación no seu conxunto e non só da Concellaría de 

Igualdade.  
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A avaliación do plan nos permite saber se as áreas de traballo elixidas en Ribadeo 

son as acaídas á meta, nese marco espacial e temporal concreto, se habería que 

desñalas doutra maneira ou dar prioridade a outras. Tamén evidencia se os 

obxectivos específicos son os máis apropiados e están en coherencia coas accións 

elixidas para acadalos, se as accións están ben definidas e foron efectivamente 

dirixidas a quen se pretendía ou se faltan colectivos ou perfís de destinatarias/os 

que deberíancontemplarse. 

  

A avaliación é unha forma de medir a eficacia (resultados), a eficiencia (a relación 

de recursos/resultados) a coherencia entre o formulado e o realizado. Esta 

información é importante para saber se as decisións adoptadas son correctas e 

polo tanto se o gasto e o esforzo son os acaídos. 

 

 

 

 

 

O I Plan que está a ser obxecto de avaliación preveía un último apartado baixo o 

nome “ avaliación e seguimento”. Nel recóllese de forma xenérica que “ a avaliación 

precisa do establecemento  dunha serie de medidas rigorosas, así como de 

compromiso formal das/so distintos axentes que interveñen neste Plan de 

Igualdade e que se articularán a través da creación dunha comisión de 

seguimento.. Esta comisión de seguimento estará composta polas coordenadoras 

das catro comisión ( emprego e relacións laboráis, saúde e sexualidade, xénero e 

imaxe social e atención social e reparto de responsabilidades) do Consello 

Municipal das Mulleres presidida pola persoa responsábel da Concellaría de 

Igualdade”. 

 

Desenvolveuse unha vez ao ano unha xuntanza da Comisión de seguimento do Plan 

para controlar a posta en marcha e a súa implantación, para axudar en que medida 

as actuacións estaban a perseguir o obxectivo inicial ou se era preciso realizar 

modificacións.  Unha vez finalizado o plan esta comisión trazou  un cronograma  

METODOLOXÍA EMPREGADA  
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para ir recabando a información necesaria para proceder a avaliación do plan no 

seu conxunto. En cada acción  de cada área do  plan establecéronse unha serie de 

indicadores para ir avaliando o grao de execución de cada actuación.  Durante o 

período de realización das acción do plan, foise recollendo información, 

empregada posteriormente para coñecer o grao de cumprimento das acción 

propostas. Fíxose un seguimento a partir das fichas que debían ser cubertas polos 

distintos servizos ou programas seguindo os indicadores de avaliación que se 

contemplaban en cada acción do plan. Ademais para completar os datos das fichas, 

fixéronse entrevistas máis densas de cara a obter datos de carácter máis 

cualitativo, en canto ao nivel de satisfacción acadado nas actividades, a percepción 

da cidadanía, o traballo en equipo entre as diferentes áreas, a utilización da 

transversalidade nas diferentes áreas… 

 

As fichas conxuntamente coas entrevistas realizadas a posteriori nos permitiron 

obter un nivel de información aceptábel.  Podemos coñecer a tipoloxía das acción 

que nos permiten ver o nivel de amplitude e coherencia entre obxectivos e accións,  

a poboación participante nas accións executadas, a implicación de estruturas e 

desenvolvemento de programas, a responsabilidade e colaboración con outras 

instancias municipais- a transversalidade-  ou con outros axentes sociais, e por 

último o custe de cada intervención en relación cos resultados acadados para 

avaliar a eficiencia do executado. Tamén coñeceremos cales son os atrancos na 

execución, as dificultades orzamentarias ou estruturais, os límites ás 

oportunidades de trasnversalizar as accións e a necesidade de contar coa 

colaboración de socios responsabeis. 
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Imos facer unha análise para  valorar o cumprimento do  Plan desde dúas 

perspectivas, cuantitativa e cualitativa.  

 

 

 

 

Considérase que unha acción se realizou cando se executaran actividades 

concordantes ao longo de todo o período do Plan (2009-2011) se a acción e/ou 

cumprimento do obxectivo asi o contemplan . 

 

O PMI contempla un total de 68 accións  distribuídas en  25 obxectivos específicos 

ou liñas estratéxicas e 7 áreas de actuación.  Véxase gráfico: 

 

 

A nivel cuantitativo:   
 

A EXECUCIÓN DO PLAN  
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Destas 68 accións desenvolvéronse en gran medida 58 accións o que supón o 85% 

das medidas.  Pola contra, non se realizaron un total de 20 accións. 

Como se aprecia no seguinte gráfico o grao de cumprimento das accións do I Plan 

local de Igualdade  do Concello de Ribadeo 2009-2011  é elevado nas áreas de 

educación, empoderamento e participación social, violencia de xénero e saúde.  
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A continuación, presentamos detalladamente as accións que se desenvolveron no 

plan por obxectivo e os indicadores das accións correspondentes 

 

EDUCACIÓN 

Impulsar a transmisión de valores de Igualdade de xénero entre mulleres e homes  

 

Accións:  

 Facilitarlles a profesionais e   equipos de orientación psicopedagóxica 

material didáctico, módulos formativos e información sobre diversificación 

de opcións e saídas profesionais  non estereotipadas. 

 

o Nº de acción informativas realizadas:  8 

 Envio de correos sobre xornadas formativas, estudos, … 

 Curso temático de educación infantil : 

o 2009: III  Curso Temático sobre  Educación Infantil da 

Mariña : “concepcións sociais da infancia e medios de 

comunicación”.  97 persoas ( 92 mulleres e  5  homes). 

o 2010:  IV Curso temático de Educación Infantil. “Espazos 

e tempos na escola infantil”. 108 ( 96 mulleres e 12 

homes)  

o 2011: V Curso temático de Educación Infantil. “Educar a 

través do ritmo e a música na escola infantil”.  113  ( 109 

mulleres e 4 homes)  

o Nº de orientadores/as implicados : 4 

o Nª de persoas que participaron nas acción formativas: 318 ( 297 e 21 

homes)  

o Recursos económicos dedicados : 2.799,00€   

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade 

 CIM  
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 Realizar  talleres formativos dirixidos ao alumnado de secundaria sobre a 

elección de estudos, de xeito que esta elección non estea condicionada por 

estereotipos sexistas. 

o Nº de talleres realizados : 1 

 Charla no CIFP Porta da Auga sobre as eleccións profesionais   

o Nº de centros educativos implicados: 1  

o Nº de alumnos/as  que participaron: 45 

o Recursos económicos dedicados : 0€ 

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Mocidade 

 OMIX 

 CIM  

 

 Promover  obradoiros de educación afectivo-sexual : 

o Nº de talleres realizados : 6  

 Obradoiros de sexualidade e afectividade ( 2009) e visita ao 

Centro Quérote de Burela  

o Nº de alumnado  participante: 167 alumnos/as comprendidos nos 

cursos de 3º e 4º da ESO ( 78 alumnos e 89  alumnas)  

o Recursos económicos dedicados: Os obradoiros foron impartidos polas 

profesionais do Centro Quérote de Burela. Co cal, o único gasto que no 

xerou foi o do traslado de Ribadeo a Burela en 2 autobuses  que tivo un 

custe de 528€.  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Mocidade 

 OMIX 

 CIM  

 

 Desenvolver obradoiros de habilidades de comportamento asertivo e de 

resolución negociada de conflitos  
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o Nº de talleres realizados : 12 

o Nº de alumnado  participante: 245 ( 115 alumnos e 130 alumnas de 1º 

e 2º da ESO dos tres centros educativos de Ribadeo 

o Recursos económicos dedicados : 0€ ( impartidos pola técnica de 

drogodependencias ) 

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de Servizos Sociais  

 

 Difundir a través da páxina web do Concello os estudos e investigacións que 

se realicen en materia de Igualdade de xénero entre mulleres e homes. 

o Nº de acción para a súa difusión :  15 novas no blogue  

o Recursos económicos  dedicados: 0 €  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 CIM  

 

 

Avanzar cara unha escola coeducativa  

 Continuar desenvolvendo a campaña de sensibilización en Igualdade “ Un 

futuro por compartir en Igualdade” dirixida aos centros educativos.  

o Nº de accións  realizadas dentro do marco da campaña “ Un futuro 

por compartir en Igualdade” : 20  

 IV edición da campaña- 2009 : 

- Obradoiros de sexualidade e afectividade  ( 6 obradoiros)  

- Contacontos para Infantil : Manolo Panfarreteiro ( 2 

sesións) 

- Concurso A Mocidade debate 

 V edición da campaña 2010 

-  I concurso de guións cinematográficos : 54 ( 30 alumnas/ 

27 alumnos) 

- II concurso A mocidade debate 

 VI edición da campaña 2011 
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- II concurso de guións cinematográficos. “Cine nas aulas 

para a promoción da corresponsabilidade” : 58 ( 30 

alumnas/ 28 alumnos)  

- Exposición  fotográfica de Pamela Palenciano, “ No sólo 

duelen los gopes” dentro da conmemoración do 25 de 

novembro.: alumnado de 3º e 4º da ESO ( 55 alumnas e 45 

alumnos)  

- Contacontos dirixidos á Educación Infantil:  Colexio 

Gregorio Sanz. 45 nenos/as (29 nenas e 16 nenos). Colexio 

Sagrado Corazón de Xesús . 4sesións ( 23 nenas e 20 

nenos)  

- Primaria: Obradoiros de coeducación : 

 “ Xogos e xoguetes “  co alumnado de 2º de Primaria  

Obradoiro  “Igualdade…: verdadeiro/falso”:  4º e de 6º de 

Primaria   

 

o Nº de centros educativos implicados : 4  

o Nº de profesorado implicado : 24  

o Nº de alumnos que participaron: 540 

o Recursos económicos dedicados:  12352,8€  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 OMIX 

 CIM 

 Educación Familiar  

 

 Fomentar a implicación das familias nas actuacións de coeducación que se 

levan a cabo nos centros escolares mediante o deseño de actividades 

conxuntas en colaboración coas ANPAS e nas que participen nais e pais e o 

alumnado.  
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As ANPAS participan do programa de “Ribadeo unha vila para a conciliación 

que consiste na oferta dos Bonos – axuda do Concello para o seu programa  

Bós días durante o curso académico 

 

o Nº de actividades desenvoltas: 3  

 Programa Bonos –axuda 2009: 19 familias  / 1500,00€  

 Programa Bonos –axuda  2010:26 familias /2000,00€ 

 Programa Bonos –axuda 2011 :  25 familias / 2500,00€  

 

o Nº de persoas que participaron ( desagregado por sexo):  

Un total de  70 familias foron ususarias deste servizo. As/os 

menores desas familias  que usaron os bonos para a ludoteca: 72 

nenos e 66 nenos menores de 9 anos.  

 

o Recursos económicos dedicados:  6000,00€  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Mocidade 

 OMIX 

 CIM  

 

 Organizar concursos, como o de “a mocidade a debate” e exposicións que 

teñan por obxecto valorizar entre o alumnado de ensino secundario e de 

bacharelato as achegas de figuras femininas relevantes no ámbito da 

historia, a política, a economía, a ciencia, a literatura, etc… 

 

 IV edición da campaña- 2009 : concurso “ A mocidade a debate”: 23 

( 15 alumnas/8 alumnos)  

 

 V edición da campaña 2010:  

- I concurso de guións cinematográficos:54 ( 30 alumnas/ 27 

alumnos) 

- II concurso “ A mocidade debate” ( 9 alumnas e 8 alumnos )  
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 VI edición da campaña 2011: 

 II concurso de guións cinematográficos : 58 ( 30 alumnas/ 28 

alumnos)  

 Exposición  fotográfica de Pamela Palenciano, “ No sólo duelen 

los golpes” dentro da conmemoración do 25 de novembro.: 

alumnado de 3º e 4º da ESO ( 55 alumnas e 45 alumnos)  

 

o Nº de concursos ou exposicións realizadas : 5 

o Nº de persoas que participaron:   

 235 alumnos/as nos concursos.  

 350 persoas que asistiron a ver as curtas  

 10 profesorado e persoas externas que participaron nos guións 

  

o Recursos económicos dedicados:  8579,12€  

 Premios  A mocidade a debate: 880€  

 I concurso de guións cinematográficos: 3923,12€ 

 II concurso de guións cinematográficos: 3776,00€ 

 

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Mocidade 

 OMIX 

 CIM  

 

ÁMBITO LABORAL 

Equiparar e potenciar a Igualdade das mulleres no mercado laboral 

 

Accións: 

 Campaña de información para a valorización e características do traballo 

doméstico. 

o Nº de acción realizadas e a súa difusión – 
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 Información no blogue Ribadeo Muller  da nova regulación das 

traballadoras do fogar. (5 entradas ou  post  )  

o Recursos económicos dedicados. 0€  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Desenvolvemento local  

 CIM  

 

 Campaña de sensibilización nas empresas sobre a importancia de favorecer 

a conciliación da vida familiar. 

o Nº de accións: 9 

 2009: 

4 reunións : o 12 de maio, 21 de xullo, 20 de outubro e 1 de 

decembro de  

Elaboración dunha  diagnose sobre a situación actual no Concello en 

canto ás políticas existentes de cara a detectar as fortalezas e 

debilidades para elaborar o Plan de Acción  para obter a marca 

como Municipio Familiarmente Responsable  

 2010 : 

Xuntanzas cos colectivos sociais e reunións de traballo com outros 

concellos MFR  ( 4 xuntanzas)  

2011: 

Difusión da marca MFR e implementación das medidas. Campaña 

informativa. 

o Recursos económicos dedicados :  2377,56  

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Desenvolvemento local  

 CIM  

 

 Realización dun documento dirixido ás empresas onde se reflicta unha guía 

de boas prácticas neste sentido.  
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o Accións realizadas para publicitar e difundir o documento entre o 

empresariado : 0  

o Recursos económicos dedicados-  

o Diversificar as ocupacións das mulleres en Ribadeo. 

 

 Fomentar a cultura emprendedora das mulleres 

o Nº de acción realizadas: 

  TOMANDO AS RENDAS", é unha iniciativa orientada ao 

empredemento feminino que puxo en marcha o Concello de 

Ribadeo, a través das Concellarías de Desenvolvemento Local, 

Mocidade e Sociedade da Información e do Centro de 

Información ás Mulleres, en colaboración coa Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 

 Proxecto piloto de comercio electrónico para a muller rural 

galega  

 Curso de emprendemento feminino ( 20 horas)  

 

o Nº de mulleres emprendendoras:  39  

 Tomando as rendas: 11 mulleres  

 Comercio electrónico para a muller rural galega : 15 mulleres 

 Curso de emprendemento feminino : 13 mulleres  

 

o Recursos económicos dedicados: 

 Tomando as rendas: 0€  

 Comercio electrónico para a muller rural galega:0€ 

 Curso de emprendemento feminino: 640€  

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, educación  

 Concellaría de  Desenvolvemento local  

 CIM  
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 Realización dun estudo dos diferentes postos existentes no mercado de 

traballo de Ribadeo. 

o Nº de cursos realizados 

o Accións realizadas para publicitar e difundir o estudo entre o 

empresariado. 

o Nº de mulleres que participaron no curso 

o Recursos económicos dedicados. 

 

 Posta en marcha  de cursos profesionais dirixidos a mulleres relacionados 

con sectores de pouca presenza feminina. 

o Estudo 

o Accións realizadas para publicitar e difundir o estudo entre o 

empresariado. 

o Recursos económicos dedicados. 

 

 Campaña de información ao empresariado sobre as medidas de apoio á 

contratación das mulleres ou a mellora das condicións laborais destas. 

o Nº de acción realizadas. 

o Recursos económicos dedicados.  

 

 Realización de formación e información personalizada destinada a mulleres 

en paro de longa duración 

o Nº de acción informativas realizadas : 4  

 Cursos para a obtención do certificado de profesionalidade  

 Curso de auxiliar de axuda no domicilio  

o Nº de cursos formativos desenvoltos: 4   

o Recursos económicos dedicados: 0€ ( subvencionados por outros 

organismos ) 

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade  

 Concellaría de  Desenvolvemento local  

 CIM  
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CORRESPONSABILIDADE E CONCILIACIÓN 

Fomentar a corresponsabilidade de mulleres e homes na asunción de tarefas 

do fogar e coidado e atención de persoas dependentes. 

 Accións: 

 Sensibilizar e cambiar as actitudes por medio de actuacións dirixidas a 

promover, entre a poboación en xeral, unha redistribución dos tempos do 

traballo remunerado e dos coidados, a través das campañas, charlas, 

xornadas, etc. 

o Nº de acción informativas realizadas : 3  

 MFR: elaboración diagnose MFR ( 2009 )  

 MFR: Plan de acción e obtención certificación (2010)  

o Nº de cursos formativos desenvoltos :3  

o Recursos económicos dedicados: 2262,00€  

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, Educación e Cultura 

 Concellaría de   Medio Ambente 

 Concellaría de Servizos Sociais 

 Concellaría de Mocidade e Novas Tecnoloxías 

 CIM  

 OMIX 

 Desenvolvemento Local 

 

 Fomentar a realización de campañas de sensibilización, dirixidas ao 

alumnado dos centros educativos do Concello de Ribadeo para promover a 

corresponsabilidade no reparto das tarefas 

o Nº de accións realizadas : 2  

 Obradoiros de corresponsabilidade   

 Concurso de guións cinematográficos basados na temática da 

corresponsabilidade. 58 ( 30 alumnas/ 28 alumnos)  

 

o Nº de alumnado desagregado por sexo que participou:   

 Concurso : 58 ( 30 alumnas/ 28 alumnos) 
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 Obradoiros de corresponsabilidade: 120 ( 69 alumnas e 51 

alumnos) 

 

o Recursos económicos dedicados: 3400,00€ 

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, Educación e Cultura 

 Concellaría de Mocidade e Novas Tecnoloxías 

 CIM  

 OMIX 

 

 

 Desenvolver talleres para os homes de  adquisición de habilidades e 

coñecementos necesarios para poder asumir a realización das tarefas 

domésticas e reflexionar sobre os roles e estereotipos sociais  

o Nº de obradoiros impartidos :1  

Taller de relaxación para bebés  

o  Persoas ás que se chegou: 14 homes  

o Recursos económicos dedicados: 1556€  

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, Educación e Cultura 

 CIM  

 

Promover actuacións que favorezan a conciliación da vida laboral e persoal 

 

Accións:  

 Reforzar o acceso e difusión de información sobre a lexislación existente en 

materia de conciliación da vida laboral e persoal a todas as persoas 

traballadoras do municipio, prestando especial atención en informar sobre 

os dereitos que estas leis lles recoñecen a través da realización de talleres, 

charlas e facilitándolles materiais, documentación, guías de recursos, 

folletos informativos, etc 

o Nº de acción informativas realizadas: 0  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 
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o Recursos económicos dedicados 

 

 Reforzar o acceso e difusión de información ó empresariado sobre a 

normativa existente en materia de conciliación da vida laboral e persoal, así 

como as obrigacións que deben cumprir 

o Nº de acción informativas realizadas:  0   

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 

 Sensibilizar ó empresariado sobre as ventaxas de aplicar medidas de 

flexibilidade no tempo de traballo: implantar horarios e xornadas flexibles, 

traballar por obxetivos, teletraballo, etc. 

o Nº de acción informativas realizadas: 0  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 

 

 Concesión de premios e recoñecementos públicos a entidades públicas ou 

privadas que faciliten a conciliación da vida laboral e personal dos/das 

seus/súas traballadores/as. 

o Nº de acción informativas realizadas: 0  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 

 Fomento da reorganización do tempo nas Empresas e na Administración 

Pública e promover a incorporación de empresas do Concello ao proxecto 

Empresa familiarmente responsable. 

o Nº de acción informativas realizadas : 0 

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 
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Reforzar e mellorar os servizos para á infancia, os de atención a persoas 

dependentes e os servizos de apoio comunitario como espazos estratéxicos 

de actuación a favor da corresponsabilidade social.  

 

Accións:   

 Promover o aumento de servizos de atención á Infancia . 

o Nº de  servizos e de prazas creadas : 0  

o Nº de  persoas beneficiarias das medidas:  101  

o Recursos económicos dedicados: 0 €. A escola Infantil depende da 

Xunta.   

 

 Impulso e continuidade  dos servizos existentes e creación doutros novos 

de atención á persoas dependentes ou con necesidades específicas, como 

por ex, promover a creación dun Centro de Alzheimer. 

 

o Nº de  servizos e prazas creadas: 2 

Servizos:  ( Servizo de axuda no fogar  (SAF), Hospital- Asilo , Centro 

de Día  e Piso Tutelado )  

 

o Nº de beneficiarias/ os das medidas : 174 persoas   

 Servizo de axuda no fogar  (SAF): 99  prazas ( 29 prazas de SAF 

dependencia e 77 de SAF prestación básica)  

  Hospital- asilo: 47  

 Centro de Día  : 19  

  Piso tutelado : 12  

 

o Recursos económicos dedicados : 300.000€/ anualidade: 900.000€ 

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Servizos Sociais 

 Concellaría de Desenvolvemento Local. 
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 Continuar na liña emprendida de apoio e axudas en gastos de servizos de 

atención á infancia e de asistencia domicliaria a persoas dependentes, 

mantendo os programas de Bonos Axuda, e  o Servizo de Axuda no Fogar. 

 

o Nº de acción informativas realizadas : 

 Programa  Bonos axuda 2009, 2010 e 2011.  

 Servizo de axuda no fogar  (SAF), 2009, 2010 e 2011  

 

o Nº de  persoas beneficiarias do servizo: 367  

 Bonos axuda 2009 :  19 familias  

 Bonos axuda 2010 :  26 familias  

 Bonos axuda 2011 :  25 familias 

 Servizo de axuda no fogar  (SAF): 297  

 

o Recursos económicos dedicados:  

 Bonos axuda :  6000,00€  

 SAF:  300.000€  

o Departamentos implicados  

 Concellaría de Igualdade, Educación e Cultura 

 Concellaría de Servizos Sociais 

 

 Apoiar o desenvolvemento de actividades extraescolares durante o horario 

de traballo e en períodos vacacionais . 

o Nº de acción  realizadas :  41  

2009:   

 Actividades Semana Santa:  

- Actividades deportivas  : 50 ( 8 nenas e 42 nenos) 

- Xogos educativos no Telecentro: 60 ( 40 nenas e 20 nenos) 

- Animación á lectura : 70  ( 45 nenas e 25 nenos) 

- Xornada lúdica : 150 ( 90 nenas e 60 nenos)  

 Actividades Nadal:  

- Teatro e contacontos : 150 (87 nenas e 63 nenos)  
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- Xogos educativos no Telecentro  : 60 ( 42 nenas e 18 

nenos)  

- Xornadas deportivas ( baloncesto, fútbol, tenis de mesa, 

aérobic, xogos populares ): 80 ( 15 nenas e  65 nenos )  

- Cociña para mozos: 30  ( 22 nenas e 8 nenos)  

 Actividades verán:   

- Ludoteca de 3-6 anos : 50 ( 27 nenas e 23 nenos)  

- Campamento I ( 6-8 anos) : 30 ( 17 nenas e 13 nenos) 

- Campamento II ( de 9 – 14 anos) : 90 (46 nenas e 44 

nenos)  

- Torneo 3 por 3 : 50 ( 2 nenas e 48 nenos)  

- Obradoiros afectivo-sexuais : 20 ( 12 nenas e 8 nenos)  

- Actuacións na rúa 

- Xogos educativos no telecentro: 60  ( 29 nenas e 31 nenos)  

 

 Escolas deportivas:  391 ( 94 nenas e 297 nenos)  

Inverno : 2009-2010  

- Baloncesto : 48 ( 5 nenas e 35 nenos) 

- Fútbol: 136 ( 3 nenoas e 133 ) 

- Xudo : 13 ( 3 nenas e 10 nenos ) 

- Natación: 40 ( 19 nenas e 21 nenos)  

- Patinaxe: 24 ( 17 nenas e 7 nenos)  

- Ximnasia rítmica: 16 nenas  

- Fútbol sala: 33 ( 10 nenas e 23 nenos)  

- Tenis: 17 ( 2 nenas e 15 nenos)  

        Verán:   

- Surf:  21 (  7 nenas e 14 nenos) 

- Vela:   12 (  3 nenas e 9 nenos) 

- Piragüismo : 23 ( 9 nenas e 14 nenos ) 

- Kite-surf : 10 nenos  

- Pesca: 6 nenos  

 Participación anual: 1341 ( 576 nenas e 765 nenos)  

950 ( 482 nenas e 468 nenos) / 391 ( 94 nenas e 297 nenos) 
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2010: 

 Actividades Semana Santa:  

- Animación á lectura: 45 ( 23 nenas e 22 nenos)  

- Xornada recreativa: 160 ( 87 nenas e 73 nenos)  

- Teatro familiar: 90 ( 45 nenas e 45 nenos)  

- Actividades deportivas: 45 ( 4 nenas e 41 nenos)  

 Actividades verán: 

- Campamento Arco da vella: 50 (24 nenas e 26 nenos)  

- Campamento pirata: 50 ( 27 nenas e 23 nenos)  

- Campamento Feria e Misterios: 90  ( 50 nenas e 40 nenos)  

- Torneo 3 por 3: 85 ( 4 nenas e 81 nenos)  

- Xogos no telecentro: 60 ( 42 nenas e 18 nenos)  

- Actuacións na rúa    

 Actividades Nadal:  

- Carpa (obradoiros, xogos de grupo, xogos con patíns, 

minidisco, playstation, karaoke, pimpon, futbolín, festa 

cotillón, Chocolatada, fotocoll , campanadas de fin de ano, 

e ludoteca para os mais peques): 200 ( 110 nenas e 90 

nenos)  

- Animación á lectura: 60 ( 36 nenas e 24 nenos)  

- Maxia: 80 (35 nenas e  45nenos)   

- Teatro infantil: 100 ( 52 nenas e 48 nenos)  

 

 Escolas deportivas:  462  ( 110 nenas e 352 nenos)  

Inverno : 2010 - 2011 

- Atletismo : 19 ( 3 nenas e 16 nenos)  

- Baloncesto : 46( 11 nenas e 45 nenos) 

- Fútbol: 166 ( 6 nenas e 160 nenos)   

- Kárate : 25 ( 2 nenas e 23  nenos ) 

- Natación: 10 ( 11 nenas e 9 nenos)  

- Patinaxe: 29 ( 24  nenas e  5 nenos)  

- Ximnasia rítmica: 21 nenas  
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- Fútbol sala: 21  ( 5 nenas e 16 nenos)  

- Tenis: 26  ( 7 nenas e 19 nenos)  

- Tenis de mesa:  10 ( 1 nena e 9 nenos)  

        Verán:   

- Surf:  23 (  11 nenas e 12 nenos) 

- Vela:   5  nenos 

- Piragüismo : 29 ( 6 nenas e 23  nenos ) 

- Kite-surf : 10 nenos ( 1 nena e 9 nenos)  

- Pesca: 10  nenos ( 1 nena e 9 nenos)   

 Participación anual:  1577 ( 649 nenas e 928 ) 

1115 ( 539 nenas e 576 nenos)/ 462  ( 110 nenas e 352 nenos) 

 

2011: 

 Actividades Semana Santa: 

- Obradoiro de Monicreques: 20 ( 15 nenas e 5 nenos) 

- Actvidades no telecentro: 16 ( 11 nenas e 5 nenos ) 

 

 Actividades verán:   

- Campamento urbano: 71 ( 34 nenas e 37 nenos) 

- Campamento urbano II : 56 ( 23 nenas e 33 nenos)  

- Torneo 3 por 3 : 75 nenos 

- Xogos no telecentro: 16 ( 4 nenas e 12 nenos ) 

 

 Actividades Nadal: 

- Actividades no pavillón : 200 ( 110 nenas e 90 nenos)  

- Obradoiro interxeracional: 25 ( 22 nenas e 3 nenos )  

- Panxoliñas: 20 ( 15 nenas e 5 nenos ) 

- Obradoiro coas túas mans: 25 ( 17 nenas e 8 nenos)  

- Teatro “ Valados”: 60 ( 32 nenas e 28 nenos)   

- O Apalpador na rúa: 60  ( 33 nenos e 27 nenos)  

 

 Escolas deportivas:  486 ( 93 nenas e  393 nenos)  
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Inverno : 2011-2012  

- Atletismo: 29 ( 6 nenas e 23 nenos)  

- Baloncesto : 49 ( 11 nenas e 38 nenos) 

- Fútbol: 173 ( 4nena s e 169 nenos)   

- Kárate: 26  ( 6 nenas e 20 nenos ) 

- Natación: 40 ( 24  nenas e 16  nenos)  

- Patinaxe: 23 ( 19 nenas e  4 nenos)  

- Ximnasia rítmica: 26 nenas  

- Fútbol sala: 24 ( 4  nenas e 20 nenos)  

- Tenis: 15 ( 5  nenas e 10 nenos)  

- Tenis de mesa:  10 ( 1 nena e 9 nenos)  

        Verán:   

- Surf:  17 (  5 nenas e 12  nenos) 

- Vela:   9 (  1  nenas e 8 nenos) 

- Piragüismo : 19  ( 6 nenas e 13 nenos ) 

- Pesca: 10 ( 1 nena e 9  nenos)   

 Participación anual:  1094 ( 409 nenas e  685 nenos)  

486 ( 93 nenas e  393 nenos)/  608 ( 316 nenas e  292 nenos)  

 

o Nº de  persoas que participaron :  3967 persoas 

 

o Recursos económicos dedicados:  121.145 €  

 2009: 58.955€ 

 2010: 34.586 € 

 2011: 27.604 € 

 

o Departamentos implicados. 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Deportes e Xuventude 

 OMIX  
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VIOLENCIA DE XÉNERO 

Prevención e sensibilización da cidadanía 

 Desenvolver campañas especificas por sectores (hosteleria, 

comercio,empresas...) para promover unha maior concienciación e dar a 

coñecer os recursos existentes. 

o Nº de  campañas, tipos, medios e soportes para a divulgación :  2  

 Campaña de sensibilización sobre a violencia de xénero no 

comercio ribadense. Editouse un autocolante para poñer nos 

comercios. 

 Libro de sinaturas contra a violencia de xénero   

o Nº de  empresas que participaron : 35  

o Recursos económicos dedicados: 250€  

o Departamentos implicados:  

 Desenvolvemento Local 

 CIM  

 

 Realizar actos no Dia Internacional para a Eliminación da Violencia contra 

as mulleres, 25 de novembro, que resalten os valores de igualdade entre 

homes e mulleres. 

o Nº de accións s realizadas : 

 2009: presentación da V edición da campaña ““ Un futuro por 

compartir en igualdade” : 6 persoas ( 5 mulleres e 1 home)  

 

 2010: acto en colaboración co Observtorio da Mariña pola 

Igualdade e o CCA( Asociación de Comerciantes de Ribadeo ). 

- Pasarrúas e Recital poético e presentación dunha mostra 

de traballos coa temática da violencia de xénero do 

artista mariñán Celso Dourado.  32 persoas ( 22 mulleres 

e 10 homes)  
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- Comunicado da Mesa Interinstitucional de violencia de 

xénero. 

 

 2011:  

- Exposición da fotógrafa e activista Pamela Palenciano, “ No 

sólo duelen los golpes” . 190 persoas   

- Obradoiros sobre prevención da violencia machista 

impartidos por Pamela Palenciano :  

 Persoas adultas: 24  

 Alumnado de 3º e 4º da ESO dos centros 

educativos de Ribadeo: 25 de novembro  ( 140 

alumnas/os)  

- Comunicado da“ Mesa  Interinstitucional de violencia de 

xénero do Concello de Ribadeo “  A Mesa constata un 

estancamento no avance cara erradicar  a  violencia  de 

xénero “ . 

o Nº  de persoas participantes: 354 

o Recursos económicos dedicados:  

     2011: 2200,00€  

o Departamentos implicados:  

 Concellería de Igualdade, Educación e Cultura 

 Concellería de Servizos Sociais 

 Concellería de Deportes  

 OMIX 

 CIM 

 Desenvolvemento Local  

 

 Desenvolver campañas específicas dirixidas a mulleres situadas nunha 

posición de maior vulnerabilidade por pertencer a outra etnia, raza ou por 

calqueira outra circunstancia análoga. 

o Nº de acción  realizadas : 1 

 Edición dunha guía informativa dirixida a mulleres inmigrantes.  
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o Nº de persoas beneficiarias das acción: 500 

o Recursos económicos dedicados: 2600€  

o Departamentos implicados:  

 Concellaría de Servizos Sociais 

 Concellaría de Igualdade 

 

 Dar continuidade á campaña de sensibilización en igualdade  e prevención  

da violencia de xénero nos centros educativos “ Un futuro por compartir en  

igualdade”. 

o Nº de acción realizadas dentro da campaña “ un futuro por 

compartir en Igualdade”  : 

2009: V edición  

 Obradoiros de sexualidade e afectividade ( 3º da ESO ) -84 

 Visita ao Centro Quérote de Burela  ( 4º da ESO) – 73  

 Concurso “ A Mocidade a debate”  : 35  

 Contacontos  ( 3º de Infantil) : “ Canto, conta a igualdade”  ( 

80 nenas/os  

 

2010: VI edición  

 Concurso de guións cinematográficos entre o alumnado de 3º e 4º 

da ESO e ciclos de Formación Profesional.: 32 

 Concurso “ A mocidade debate”.:15  

 Contacontos para Infantil :  

o Colexio Gregorio Sanz. Participaron 45 nenos/as ( 29 nenas e 

16 nenos) 

o Colexio Sagrado Corazón de Xesús. Participaron 43, das cales 

23 eran nenas e 20 nenos. 

 Obradoiro dos xogos e xoguetes para  2 º de Primaria: 

 Obradoiro “Igualdade…: verdadeiro/falso”: 4º e 6º de Primaria 

2011: VII edición  

 Concurso de guións cinematográficos entre o alumnado da ESO e 

ciclos de Formación Profesional 
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 Proxección pública da curta e entrega de premios ( 200 persoas (( 

140 mulleres e 60 homes)   

 Contacontos para Infantil :  

o Colexio Gregorio Sanz. Participaron 45 nenos/as ( 29 nenas e 

16 nenos) 

o Colexio Sagrado Corazón de Xesús. Participaron 43, das cales 

23 eran nenas e 20 nenos. 

 Obradoiros  teatrais con Inés Cuadrado: 4º, 5º e 6º de Primaria (261 

alumnos/as, 137 alumnas e 124 alumnos)  

 Palestra e concerto acústico con Sés, Mª Xosé Silvar . 256 alumnos/as 

( 145 mozas e 101 mozos )  

 

o Nº de centros educativos implicados : todos os do Concello. 

Colexio público Gregorio  Sanz, Colexio Sagrado Corazón de 

Xesús, IES Dionisio Gamallo Fierros e CIFP Porta da Auga. 

o Nº de profesores/as implicados: 

o Nº de alumnado  participantes:  1328  

o Recursos económicos dedicados: 12352,8€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade e Educación 

 Concellaría de Xuventude  

 OMIX 

 CIM 

 

 Realizar  accións especificas dirixidas á mocidade comprendida entre os 

16-35 anos  que facilite. 

o Nº de accións  realizadas : 1  

 Edición “ Caderno Rachando inercias”  

o Nº de participantes nas mesmas: 15 mozas  

o Recursos económicos dedicados : 1400,00€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade e  Educación 
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 Concellaría de Xuventude  

 OMIX 

 CIM  

 Promover unha linguaxe non sexista no ámbito da Administración  

Municipal tanto a nivel interno como campañas dirixidas á cidadanía para 

evitar invisibilizar e discriminar dalgunha forma ás mulleres 

o Nº de acción informativas realizadas  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 

Intervención integral coas vítimas 

 

 Difundir e divulgar os programas e recursos establecidos pola Xunta de 

Galicia para ás mulleres víctimas de violencia de xénero, como as axudas 

em materia de vivenda do programa de aluguer, o programa de fomento de 

inserción laboral, programa de atención psicolóxica, Salario de Liberdade, 

RISGA. 

o Nº total de mulleres beneficiarias dalgún recurso: 90  

o Recursos económicos dedicados : recursos de persoal  do CIM  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Servizos Sociais  

 

 Cursos de autodefensa persoal para as mulleres víctimas de violencia para 

propiciar unha maior seguridade nas súas capacidades e por ende, no seu 

empoderamento. 

o Nº total de mulleres que realizarons o curso: 0  

o Recursos económicos dedicados 
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Mellorar a coordinación e cooperación entre os axentes implicados 

 Desenvolver xornadas formativas e de actualización de coñecementos 

tendendo a especialización maior. 

o Nº de acción formativas realizadas: 

 2009:  

- Obradoiro dirixido a profesionais dos medios de comunicación. 

10 persoas, 8 mulleres e 2 homes. ( 4 horas)  

- II xornada formativa de abordaxe integral da violencia de xénero 

desde o ámbito local. ( 10 horas) 64 persoas ( 58 mulleres e 6 

homes)  

 2010: III  xornada formativa de abordaxe integral da violencia de 

xénero desde o ámbito local. Mellorando a nosa actuación, 

contrubuindo ao empoderamento das mulleres. 43 persoas ( 40 

mulleres e 3 homes)  

 2011: IV   xornada formativa de abordaxe integral da violencia de 

xénero desde o ámbito local Coñecendo as dimensións  da 

violencia para entedela mellor. Implicándonos todas e todos. 65 

persoas ( 58 mulleres e 7 homes) 

 

o Total horas:  34 horas  

o Profesionais desagregados por sexo :   164 mulleres e 18 homes: 

182  

o Recursos económicos dedicados:  9568,99€ 

 2009: 2479,25€  

 2010: 3800€ 

 2011: 3289,74€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Servizos Sociais  

 

 Elaborar un informe anual desde a comisión interinstitucional sobre a 

situación actual de violencia de xénero no Concello. 
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o  Informe anual emitido: 3  

Emitíronse coincidindo co 25 de novembro uns comunicados da Mesa  

Interinstitucional de Violencia de xénero onde se fai unha valoración 

anual da problemática da violencia de xénero en Ribadeo.   

o Nº de campañas, tipos medios e soportes de divulgación : A súa 

divulgación fíxose a través dos seguintes medios:  

 Nota de prensa 

 Post no blogue do CIM “ Ribadeomuller”  

o Recursos económicos dedicados : 0€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Servizos Sociais  

 

 Consolidar, divulgar e analizar o grao de cumprimento do Protocolo de 

prevención, detección e atención ás víctimas de violencia de xénero, 

identificando os obstáculos na súa implementación e deseñando propostas 

de actuación 

o Nivel de colaboración das institucións asinantes: Xuntanzas da 

Mesa Interinstitucional de violencia de xénero para analizar o 

grao de cumprimento do Protocolo: 

 2009: 16 de febreiro,  2 de marzo, 5 de maio , 9 de xuño e 26 de 

novembro 

 2010: 3 de febreiro, 24 de febreiro,11 de abril e 26 de outubro.  

 2011:  1 de febreiro , 15 de febreiro , 11 de abril e 21 de novembro  

o Nº de campañas, tipos medios e soportes de divulgación de 

cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados: 0€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Servizos Sociais  
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EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Sensibilizar a poboación en xeral sobre a importancia da participación das 

mulleres nos diferentes ámbitos  

 

Accións :  

 Realizar unha  análise da presenza de mulleres nos diferentes ámbitos de 

participación local. 

 Promocionar foros de reflexión en torno a  igualdade  entre mulleres e 

homes, dirixidos a toda a poboación de Ribadeo e utilizar o marco brindado 

polos espazos e actos públicos, para difundir mensaxes proclives a  

igualdade e a participación  femenina nos distintos ámbitos da vida social 

 Continuar na liña iniciada polo Boletín Ribadeo Muller de visibilizar a dar 

voz ás mulleres  dos diferentes sectores 

o Nº de accións  realizadas : 12  

 2009:  

- Memoria de Muller no Auditorio Municipal. Proxecto elaborado  

desde o Telecentro e no que o Centro de Información ás Mulleres 

colabora tanto no proxecto como na exposición pública dos traballos 

finais. 

- Campaña “Ribadeo busca nomes de mulleres para rúas”  para que 

se fixeran propostas para presentar darlles nomes  de mulleres para 

aos rueiros . Finalmente houbo 3 propostas : Ernestina Mansilla, 

Amadora Súarez Couto e o grupo de gaiteiras “ Meniñas de Saudade 

- Conmemoración do día 8 de marzo, día internacional das mulleres 

 2010: 

-  Conmemoración do día 8 de marzo, día internacional das 

mulleres 

- V Foros permanentes para ás mulleres  
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- Ciclo “ Facendo viva a voz /historia das mulleres”. 

Presentación documental sobre as “ Meniñas da Saudade”. 80 

persoas  ( 64 mulleres e 26  homes)  

- Creación do blogue “ Ribadeomuller” 

 2011:   

- Programa  “En clave de muller”. Concerto didáctico dirixido 

ao público en xeral coincidindo co día de Sta Cilla, a patroa da 

Música. 

- Conmemoración do día 8 de marzo, día internacional das 

mulleres.  Concerto “ Unindo voces pola igualdade” . 120  

persoas. 4 grupos compostos por mulleres. 

- Edición dun marcapáxinas adicado a Rosalía de Castro para 

repartir o 8 de marzo  

- Continuación co blogue “ Ribadeomuller” 

- Artigo no blogue Ribadeomuller sobre as eleccións 

municipais e a presenza de mulleres nas listas 

- Conmemoración do día 8 de marzo, día internacional das 

mulleres 

 

o Nº de charlas realizadas :  4 

 Charla sobre prevención de lesións  medulares ( 2 charlas)  

 Charlas sobre incontinencia urinaria ( 2 charlas)  

 

o Recursos económicos dedicados:2549,55€ 

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de cultura 

 Escola de Música  

 CIM  
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Fomentar e dinamizar a participación das mulleres no tecido asociativo de 

Ribadeo  

 Asesorar as mulleres que desexen crear asociacións. 

 Apoiar as asociacións que traballen en temas de igualdade de xénero 

ofrecendo asesoramento experto e colaboración no desenvolvemento de 

proxectos que contemplen a igualdade e introduzan a perspectiva de 

xénero. 

 Elaborar e poñer en marcha unha campaña de difusión sobre o papel do 

Consello Municipal da Muller, as súas  funcións e actividades nos ámbitos 

social, económico e político da  vida municipal 

 Impartir seminarios e charlas as asociacións de Ribadeo  para dar a 

coñecer os contidos do I Plan de Igualdade entre mulleres e homes. 

 Difusión da información sobre as convocatorias de axudas e subvencións 

para a realización de proxectos e actividades dirixidas á promoción da 

igualdade . 

 Ofertar ás mulleres formación nas novas tecnoloxías da información e 

comunicación, como instrumento de participación, intercambio, creación 

de redes e fortalecemento das súas estructuras organizativas. 

 

o Nº de  asociación creadas: 1   

o Nº  de charlas realizadas :  8 

Xuntanzas do CMM en: 

2009:  19 de febreiro, 2 de xullo e 12 de novembro 

2010: 27 de xaneiro .  5 de maio e  27 de outubro 

2011: 29 de febreiro  

Participación no I Encontro Galego de Consellos Municipais da muller  

celebrado em Vigo. Ademais unha das vogais do nosso Consello participou 

nunha das Mesas, na Mesa que falaba da situación actual dos Consellos 

Muncipais das Mulleres 

 

o Nº de  consultas ou asesoramento solicitado : 12  

o Recursos económicos dedicados: recursos de persoal do CIM  
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o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Desenvolvemento Local  

 

 

Promover a participación das mulleres nas estruturas das organizacións e en 

postos de decisión.  

 

 Realizar cursos de liderazgo, técnicas de comunicación, habilidades de 

intervención en público e empoderamento co obxetivo de fomentar a 

participación social das mulleres. 

o Nº de acción informativas realizadas: 0  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 Realizar campañas de sensibilización dirixidas a promover que os 

sindicatos, as organizacións empresariales e os colexios profesionais 

faciliten a participación activa das mulleres nas súas organizacions e 

órganos de decisión. 

o Nº de acción informativas realizadas: 0  

o Nº de cursos formativos desenvoltos 

o Recursos económicos dedicados 

 

 Visualizar e valorar as mulleres do municipio que ocupan posicións de 

poder nos distintos ámbitos do municipio, mediante a difusión de boas 

prácticas e experiencias positivas relativas a participación das mulleres 

nos ámbitos políticos, sindicais, laborales ou asociativos. 

o Nº de acción informativas realizadas : Mediante entrevistas 

realizadas  e colgadas no blogue Ribadeomuller- 

o Nº de  charlas realizadas:  

o Recursos económicos dedicados: 0€  
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CULTURA, DEPORTE E LECER 

Facilitar a visibilidade das mulleres na cultura 

 

 Facer xornadas ou charlas sobre  o papel das mulleres nos diferentes 

campos  para valorizar o papel das mulleres.  

o Nº de  charlas realizadas : 4 

- Programa “En clave de muller” para Visibilizar  a  música  

feita  por  mulleres  ao  longo  da  historia ( proxecto 

educaitvo musical que remata con concertos didácticos. 

Participación: 

  profesorado da EMMeD:  Profesoras: 6 / Profesores : 

8 

 Alumnado participante  nos concertos didácticos da 

EMMD : 23 mulleres e 12 homes. 

 Alumnado dos centros educativos que asistiu aos 

concertos didácticos: 

o 20 de xuño: 300 alumnos/as ( 160 nenas e 140 

nenos)  

o 22 de novembro:  na sesión de  mañán  207 

persoas ( 115 nenas e 92 nenos) e na sesión de 

tarde 70 persoas ( 35 mulleres e 25 homes)  

 

- Xornada “ Son de mulleres” que pretende dar resposta a 

invisibilidade das mulleres na música”.  45 persoas ( 33 

mulleres e 12 homes ) 

- Ciclo “ Facendo viva a voz /historia das mulleres”. 

Presentación documental sobre as “ Meniñas da Saudade”. 80 

persoas  ( 64 mulleres e 26  homes)  

o Nº de  persoas  ás que se chegou :  751 persoas  

o Recursos económicos dedicados: 4821€  
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o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Cultura 

 Escola Municipal de Música e Danza 

 Asociacións: Obserbatorio da Mariña pola Igualdade e 

Amadores da Música. 

 

 Continuar potenciando a celebración do  8 de marzo. Día Internacional das 

Mulleres.  

o Nº de  actos:  

 2009:  Presentación pública da guia  “ A información fainos mais 

libres” dirixida  ás mulleres  inmigrantes que residen no Concello.  

No  acto houbo  unha degustación de porductos tipicos de diferentes 

culturas amenizado por músicas étnicas. 65 persoas ( 45 mulleres e 

20 homes ) 

 2010: Concerto de  “ Óleo de mujer  con sombrero”. Reparto de 

marca páxinas de Rosalía de Castro . 100 persoas ( 76 mulleres e  24 

homes)  

 2011: Concerto “ Unindo voces pola igualdade” . 120  persoas ( 90 

mulleres e 30 homes)  

 

o Nº de  persoas que participaron nas acccións :  285 ( 211 mulleres e 

74 homes)  

o Recursos económicos dedicados: 2570,25€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de  Cultura 

 Oficina de Inmigración  
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 Desenvolver programas de formación dirixidos ás mulleres que teñen como 

obxetivo facilitarlles o aceso ás novas tecnoloxias  

o Nº de acción de formación desenvoltas : 4  

 2009: 

- Curso de fotografía dixital para mulleres ( 20 horas ). Participaron 

21 mulleres  

 

 2011:  

- Proxecto piloto de comercio electrónico para a muller rural 

galega. 15 mulleres 

- Curso de alfabetización dixital. Sumerxíndonos nas redes.11  

mulleres 

- Proxecto Tomando as rendas . iniciativa orientada ao 

empredemento feminino que puxo en marcha o Concello de 

Ribadeo, a través das Concellarías de Desenvolvemento Local, 

Mocidade e Sociedade da Información e do Centro de 

Información ás Mulleres . Participaron 11 mulleres.   

 

o Recursos económicos dedicados :  669 €  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Desenvolvemento Local  

 

 Introducción de medidas facilitadores e de sensibilización dirixidas a 

implantar un uso non sexista da linguaxe e a utilización dunha  linguaxe 

inclusiva. 

o Nº de  medidas implementadas: 0  

o Nº de material elaborado . 0  

o Recursos económicos dedicados: 0€  

 Formación para o persoal do Concello  co obxeto de impulsar un uso non 

sexista na linguaxe da documentación oficial e da páxina web. 
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o Nº de  sesións realizadas : 0  

o Nº de  persoas que participaron  

o Recursos económicos dedicados 

 Promover a creación, producción e difusión de obras artísticas: fotografia, 

escultura, pintura, artes plásticas, visuales, teatrais, cinematográficas, 

literarias, etc, realizadas por mulleres, así como facilitar a súa exposición en 

espazos públicos.  

o Nº de exposicións ou obras presentadas : 

 2009: :  

- Exposición “F 28. Ollo femenino”. Os  traballos realizados 

polas mulleres que participaron no curso de fotografia dixital 

estiveron expostos na Oficina de Turismo.  

- Presentación  de Memoria de Muller no Auditorio Municipal. 

Proxecto elaborado desde o Telecentro e no que o Centro de 

Información ás Mulleres colabora tanto no proxecto como na 

exposición pública dos traballos finais. 

 2010:  

- Presentación no Teatro da curta “ A princesa que queria ser 

muller” . 

 

 2011:   

- Exposición da fotógrafa Pamela Palenciano, “ No sólo duelen 

los golpes” : 

- Presentación no Teatro da curta : “ A Xenia do fútbol e a arte 

de Fabio” 

- Presentación do caderno “ Rachando incercias” elaborado por 

mozas creadoras de Ribadeo. 

- Exposición de pintura de Mónica  Justo na  Casa da Xuventude  

- Exposicións 2009, 2010 e no 2011 de Mariñarte que visibliza 

as creacións de pintura, escultura ou fotografia de artistas 

nóveis de Ribadeo.  

- Exposición de pintura de mulleres afeccionadas  
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- Obra de Teatro : Unha primaveira para Aldara de Teresa 

Moure. 

o Recursos económicos dedicados: 3169,00€ 

o Departamentos implicados: 

 Concellaería de Igualdade 

 Concellaría de  Cultura 

 Concellaría de Mocidade 

 OMIX 

 CIM  

 

Fomentar a igualdade no deporte   

 Descentralizar determinadas actividades deportivas para posibilitar a 

práctica de deporte ás mulleres de todas as idades e aquelas que teñan 

difcultades para desprazarse, ben sexa por vivir no medio rural ou polas 

responsabilidades familiares, mediante o mantemento da ximnasia nas 

parroquias e unha maior utilización dos parques para maiores para 

impartir accións ao aire libre.  

o Nº de  actividades deportivas ofertadas : 2 

 Ximnasia de mantemento nas parroquias : 420 mulleres  

 Programa Domingos a pé : 125 mulleres  

2009:   

- Ruta á Santa Eulalia de Ozcos : 18 mulleres  

-  Ruta de Vilaodriz ( Ruta do antigo tren ): 21 mulleres. 

 

2010: 

- Ruta do Rio Douro: 20 mulleres   

- Ruta das Praias de Reinante- 22 mulleres 

2011  

- Ruta á Castropol-  21 mulleres  

- Ruta a San Cibrao-  23 mulleres  

o Nº de mulleres que asisitiron: 545 mulleres  

o Recursos económicos dedicados: 10350€   



   

Avaliación I Plan local de igualdade 2009-2011 43 

 

 

 

 Impulsar a compatibilidade de horarios entre as actividades deportivas das 

e dos  menores cos da súas nais e pais para facilitar o acceso ao deporte, en 

condicións de igualdade de todas as persoas que conforman a unidade 

familiar.  

o Nº de actividades  

o Recursos económicos dedicados 

 Potenciar o deporte entre as mulleres como práctica de actividades físicas 

para o tempo de lecer, espazo de participación social e carreira 

profesional,promovendo a formación e  funcionamento de equipos, clubes, 

... prestando especial atención ás mulleres de colectivos subrepresentados e 

aos deportes en que as mulleres estean subrepresentadas.  

 

o Deporte e deportistas postos en funcionamentos ou que foron 

apoidaos. 

o Recursos económicos dedicados 

 

SAÚDE  

Fomentar e promover a formación en  materia de afectvidade e sexualidade  

Accións:   

 Promover información especifica entre a mocidade de afectividade e 

sexualidade e utilización dos diferentes métodos anticonceptivos. 

o Nº de acción desenvoltas : 3 

 Obradoiros de sexualidade e afectividade para 3º e 4º da ESO. 

  Visita ao Quérote de Burela - 4º ESO 

 Obradoiros de sexualidade e afectividade no verán  

o Nº de  moz@s que participaron nas acción: 167 

o Recursos económicos dedicados :0€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Mocidade 
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 OMIX 

 CIM  

 Desenvolver programas dirixidos á mulleres inmigrantes tendo en conta 

a cultura do pais de orixe para o tratamento da sexualidade. 

o Nº de  programas executados : 1 

Obradoiro de anticoncepción e sexualidade  

o Nº de  mulleres beneficiarias : 16    

o Recursos económicos dedicados: 0€  

o Departamentos implicados: 

 Concellería de Igualdade 

 Concellería de Servizos Sociais 

 Oficina de Inmigración 

 CIM 

 

Promover accións específicas dirixidas ás mulleres coidadoras 

 

 Promover accións formativas dirixidas á poboación para mellorar as 

técnicas de coidado ás persoas dependentes e ao seu cargo. 

o Nº de  talleres realizados  :  2  

 Obradoiro “ Poñéndonos ao día nos coidados” ( 2011)  

 Obradoiro de coidados e persoas coidadoras  ( 2010) -  

o Nº de  mulleres e homes que asistiron:  

 16 persoas ( 15 mulleres e 1 home) : Obradoiro “ 

Poñéndonos ao día nos coidados” 

 19 persoas ( 17 mulleres e 2 homes) : Obradoiro de 

coidados e persoas coidadoras   

 

o Recursos económicos dedicados:  1120,00€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 Concellaría de Servizos Sociais  
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 Fomentar mediante  campañas e accións o coidado de persoas 

dependentes por parte dos dous sexos 

o Nº de acción realizadas :0  

o Nº de mulleres e home aos que se chegou  

o Recursos económicos dedicado 

 

Promover a saúde integral das mulleres desde unha perspectiva de xénero  

 

 Difundir información sobre os riscos de accidentes e enfermidades 

derivadas da realización de traballos domésticos, sobre a 

automedicación, ... 

o Nº de acción informativas realizadas:  

 2009: 

Charlas sobre:  

- Nutrición para a saúde  ( 2 charlas)  

- A  vacina do cancro de útero  

- Muller e drogas  

- A incontinencia urinaria nas mulleres 

 2011: 

- Incontinencia urinaria ( 2 charlas) 

- Prevención de lesións medulares ( 2 charlas)  

 

o Nº de  mulleres e homes que asisitiron ás sesión: 93 persoas ( 80 

mulleres e 13 homes)  

o Recursos económicos dedicados :   165€ 

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 CIM 
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 Promover hábitos e estilos de vida saludables nas mulleres, prestando 

especial atención ás patoloxías asociadas ás distintas etapas vitais 

destas e fomentar medidas preventivas que melloren a súa saúde 

integral 

o Nº de acción realizadas : 22  

 Programa “O TEU TEMPO É PARA TI. Coñécete a ti mesma, goza, 

reláxate: 

Viaxe ao balneario de Guitiriz : 

2011: 64 mulleres 

2010: 74 mulleres 

2009: 76 mulleres 

 

 2009:  

- Obradoiro  de Musicoterapia : 20 mulleres   

- Obradoiro de Desenvolvemento persoal : 16 mulleres 

- Obradoiro de Autocoidado  ( 2 obrad. ) 24 

- Programa “Quérome” –Obradoiro de erótica femenina 

para mulleres . 16 mulleres 

 

 2010: 

- Obradoiro de memoria: 21 mulleres  

- Obradoiro de técnicas para preveer a depresión : 19 mulleres  

- Obradoiro de intelixencia emocional e saúde. 14 mulleres 

- Obradoiros de risoterapia ( 5 obradoiros) 55 mulleres 

 

 2011: 

- Obradoiros da risa ( 4 obradoiros ) 42 mulleres   

- Obradoiro aprendendo a traballar o benestar  ( 2 obradoiros)  

28 mulleres 

- Obradoiro de xestión do estrés . 12 mulleres 

 

o Nº de  mulleres ás que se chegou : 481  
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o Recursos económicos dedicados: 5600,00€ 

o Departamentos implicados: 

 Concellería de Igualdade 

 CIM  

 Seguir desenvolvendo  os Foros Permanentes para as Mulleres tratando 

específicamente a saúde das mulleres e desenvolvendo en talleres de 

autoestima,  na adquisición de ferramentas para a resolución de 

conflictos, na información sobre os trastornos de alimentación, e 

enfermidades especificas das mulleres, como a endometriose, 

fibromialxia, estereostoporese. 

o Nº de  foros realizados : 

2009: III Foros permanentes para ás mulleres 

2010: IV Foros   permanentes para ás mulleres 

2011:  V Foros  permanentes para ás mulleres  

 

o Nº  de persoas desagregadas por sexo que asisitiron aos Foros 

o Recursos económicos dedicados: 7600,00€  

o Departamentos implicados: 

 Concellaría de Igualdade 

 CIM  

 

 

 

 

Temos que ter claro que a consecución dos obxectivos do Plan de Igualdade, de 

calquera plan supón un proceso a longo prazo. E prácticamente imposíbel 

establecer relacións directas causa- efecto entre unha intervención concreta e un 

cambio na sociedade. Non temos plena evidencia de que  as pequenas mudanzas 

xeradas sexan resultado das acción implementadas co plan.  

 

 

 

A nivel cualitativo:   
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Aínda asi, os plans siguen a resultar ferramentas de traballo útiles en canto fixan 

uns obxectivos, asinan uns recursos e definen as prioridades nunha etapa concreta 

temporal.  

Comezaremos valorando positivamente  o grao de cumprimento deste I  Plan loca 

de igualdade do Concelldo de Ribadeo  que acada o  84%. Das 68 accións que se 

reparten ao longo das sete áreas lográronse impulsar e executar 58 accións. Aínda 

que non se cumpriron todas as accións e haberá que entrar a valorar as 

debilidades na execución de moitas, hai que ter en conta que é o primeiro Plan de 

igualdade do Concello. Este feito conlevou un  esforzo parello  de cara a conquerir 

unha concienciación por parte do persoal do Concello e das/os técnicas/os de cada 

área implicados para que a transversalidade, principio que rexía e sobre o cal se 

sustentan as actuacións do Plan de Igualdade cuaxara e se tivese en conta.  

 

Sen embargo, a execución das diferentes áreas de actuación é desigual, dándose 

uns resultados dispares e equilibrados entre as áreas nas que o cumprimento é 

cercano á totalidade das acción formuladas e as áreas nas que se sobrepasa 

simplemente a media ou metade das acción formuladas no plan.   

 

A área máis satisfactoria en canto ao cumprimento do Plan é a área de Educación,  

xa que  se  levaron a cabo a totalidade das acción recollidas no plan para  acadar os 

obxectivos xerais. Desenvolvéronse actividades nas oito accións. Así que 

porcentualmente podemos decir que se alcanzou o 100% de cumprimento. Sen 

embargo, detectamos que si ben foron moitas ás politícas implementadas nesta 

área cun alto número de poboación destinataria e unha parte  sustancial de 

orzamento adicado, si houbo unha maior debilidade de acción dirixidas ao 

profesorado e aos pais e nais como  elementos cruciais da comunidade educativa. 

As accións destinadas ao alumnado foron numerosas, diversas e cunha 

continuidade no tempo.  

 

A seguinte área, a do ámbito laboral xunto coa área de Corresponsabilidade e 

conciliación e a de Cultura, deporte e lecer foron ás áreas onde o Plan se   

executouse  nun 50 %. Leváronse a cabo a metade das accións. En concreto, no  
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ámbito laboral non se realizou ningunha acción para os obxectivos específicos que 

se marcaban para conquerir o obxectivo xeral que era equiparar e potenciar a 

igualdade das mulleres no mercado laboral.  Tendo en conta, como sinalamos na 

parte introductoria  que a execución deste plan foi parella ao retroceso económico 

e agravamento da crise que despegou no 2008, fíxose bastante difícil traballar a 

nivel local os obxectivos que pretendían “ diversificar as ocupacións das mulleres 

en Ribadeo, potenciar a disgregación horizontal das mulleres en Ribadeo e 

favorecer a mellora das condicións laborais das mulleres: temporalidade, contratos 

parciais, diferenzas salariais”. Tampouco se fixo ningunha acción que respondera 

ao obxectivo de “ realización dun documento dirixido ás empresas onde se reflicta 

unha guía de boas prácticas neste sentido”. 

 

No que atinxe á área de Corresponsabilidade e conciliación non se levou a cabo 

ningunha acción para conseguir o obxectivo xeral de promover actuacións que 

favorezan a conciliación da vida laboral e persoal. As accións que se sinalaban 

baseábanse na elaboración de documentos, guías dirixidas ao empresariado e de 

recoñecementos e/ ou premios a empresas ou entidades por ser exemplares nesta 

cuestión. Certamente, tendo en conta a responsabilidade do Concello e 

concretamente dos departamentos implicados, que son as Concellerías de 

Igualdade, Desenvolvemento Local e Meio Rural, tamén hai que decir ao seu favor 

que este plan era moi ambicioso e  con moitas medidas e que non deixa de ser un 

primeiro plan. E a outra área que só se cumpriu nun 50 % foi a  área de Cultura, 

deporte e lecer. Neste caso, o obxectivo de fomento da igualdade no deporte inflúe 

e condiciona este 50%, xa que o outro obxectivo de facilitar a igualdade das 

mulleres na cultura cúmprese bastante ben, desenvolvéndose diversas actividades 

neste eido.  

 

No que se refire as áreas de saúde (que alcanza o 85%  de grao de cumprimento), 

seguida da área de Empoderamento e participación social cun 83%  e a de 

violencia de xénero que chega ao 81 %. A media de cumprimento do Plan como 

puidemos observar na valoración cuantitativa está no 84%, co cal, podemos decir 

que o Plan executouse satisfactoriamente na súa gran parte. 
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Concretamente na área de saúde o que fallou ou a debilidade detectada foi non ter 

levado a cabo campañas de sensiblización  de cara a fomentar o coidado de persoas 

dependentes por parte dos dous sexos. Tendo en conta a feminización dos 

coidados das persoas dependentes, un dos obxectivos específicos centrábase en 

propoñer mecanismos que propiciaran a paridade  no coidado das persoas 

dependentes.  

 

Non se deu resposta algunha ou a que se deu foi insuficiente na área de 

Empoderamento e participación social no obxectivo que tiña como fin promover a 

participación das mulleres nas estruturas das organizacións e postos de decisión. 

Si ben,  se visualizou e valorou as mulleres do Concello que ocupan posición de 

poder mediante entrevistas no blogue “Ribadeomuller” ou mediante o uso das 

redes sociais, non se realizou ningún curso de liderato, técnicas de comunicación 

ou habilidades para intervir en público. Tampouco se desenvolveron campañas de 

sensibilización dirixidas a promover que as entidades sociais facilitasen a 

participación das mulleres en órganos de decisión. 

 

Finalmente, comentar que na área de violencia de xénero leváronse a cabo moitas 

accións, dirixidas tanto as e os profesionais que traballan coas vítimas de violencia 

como ás propias mulleres, como actividades de carácter preventivo.  A ausencia de 

accións para a promoción dunha linguaxe non sexista e a falta de organización de 

cursos de autodefensa persoal para as mulleres son os que impiden que neste 

apartado non se acade o 100%  de execución do plan.  

 

Así que podemos subliñar como conclusión xeral, que as fortalezas do Plan as 

atopamos nas áreas de Educación, Saúde, Violencia de xénero e Empoderamento e 

participación social e as debilidades nas áreas de Corresponsabilidade e 

conciliación, ámbito Laboral e Cultura, deporte e lecer.  

 

Por outra banda, se observamos os custes económicos adicados a cada área 

poderemos decatarnos que a aquelas áreas que se destinaron uns recursos  
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económicos modestos pero que permitiron desenvolver as accións dunha forma 

máis ou menos exitosa foi nas áreas que se acadou un alto grao de cumprimento do 

Plan.  Educación, Saúde e Violencia de xénero foron ás áreas ás que adicou maior 

parte do orzamento de Igualdade.  

 

Analisamos tamén os órganos ou departamentos responsábeis da execución do 

Plan de igualdade. Esta categorización incorpórase ao modelo de análise pola 

importancia que supón determinar, co maior grao de precisión que son as 

instancias  responsábeis de executar cada acción co obxecto de identificar ás 

persoas responsábeis e o grao de transversalidade acadado.   

 

Salientar negativamente como na maioría  dos casos o peso das accións a executar 

recae principalmente na área de Igualdade. Na maioría dos Plans a Concellaría de 

Igualdade é a responsábel principal, cando non a única. Esto indica que non se 

incorpora a igualdade ao resto dos departmentos. Hai outras áreas que tentaron 

poñer en marcha ou aplicar a transversalidade ao seu traballo específico, como 

puideron ser á  área de Cultura, de Mocidade e en menor parte a de 

Desenvolvemento local e Servizos Socias. Nestes casos as acción se executaron en 

colaboración coa Concellaría de Igualdade. Sen embargo, noutras áreas como a a a 

de Urbanismo, Secretaría, Meio Rural… faise patente a necesidade de seguir 

incidindo no traballo desde a transversalidade.  Hai que ter en conta, que no 

momento de deseñarse o Plan a organización das Concellarías e das áeras de cada 

unha eran diferentes ás actuais. Esta circunstancia determina que no Plan apareza 

Concellaría de Muller e agora na avaliación nos refiramos a esta Concellaría como 

Concellaría de Igualdade, xa que asi pasou a denominarse desde xuño do 2011.  

 

En canto a tipoloxía das accións empregadas no Plan obsérvase como as accións 

que se levaron a cabo son tanto accións de información e divulgación, que son 

aquelas que teñen como obxectivo, ampliar e difundir a información empregando 

diversos elementos de apoio ( folletos, carteis, conferencias e charlas…) como  
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accións de sensibilización. Estas últimas, teñen por obxecto aumentar o grao de 

sensibilización e permeabilización respecto ás políticas de igualdade e de 

discriminación por razón de xénero ( sociedade en xeral, colectivos específicos …).  

 

Tamén se levaron a cabo acción de asesoramento e información, accións de tipo 

formativo ( curso temático de educación infantil e xornadas de violencia de xénero 

todos os anos, con carácter continúo) e actividades de promoción, fomento e apoio 

encamiñadas a facilitar a posta en prácitca de políticas de igualdade.  

Por último, sinalar que este I Plan recollía moitas accións por cada área e moitas 

delas de elevado custe económico. Era un plan moi ambicioso, na medida en que se 

recollían 7 áreas de traballo cuns obxectivos claros e definidos. Máis tamén iso 

dificultou que se puideran levar a cabo todas as accións e as realizadas puideran 

ser máis eficientes socialmente. Os recursos económicos e humanos non se 

incrementaron o que imposibilitou chegar a cumprir e a executar o 100% das 

accións deseñadas.  Seguramente haberá que reprantexarse estas cuestións e ser 

máis realistas de cara o vindeiro plan.  

 

 

 

 

No seu conxunto o Plan presenta importantes aspectos  positivos, como os 

sinalados a continuación:  

 

 En canto aos obxectivos, implican disminuír a discriminación sufrida polas 

mulleres e superar situacións de desigualdade, facendo especial fincapé nas 

xeracións máis novas e fomentando e apoiando a incorporación activa das 

mulleres a todos os ámbitos sociais. Os obxectivos propostos son válidos e 

están apoiados en necesidades obxectivas. 

 A pesar das limitacións de recursos, humanas e económicas,  para executar 

o plan, leváronse a cabo accións, aínda que dun xeito desigual en todas as  

 

 

CONCLUSIÓNS DA AVALIACIÓN 
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áreas. Aínda asi, podemos concluír que a relación entre os recursos 

asinados e ao grao de execución é positiva. 

 O Plan serviunos para consolidar e afianzar espazos de intervención e 

sevizos fundamentais para atender a problemática das mulleres e para 

actuar no eido da igualdade de xénero. 

 Nos cuestionarios de satisfacción, realizados unha vez feitas as actividades, 

as persoas participantes valoran  positivamente as actividades desenvoltas 

a través do plan e apostan pola súa continuidade. 

 O plan permitiunos coñecer mellor a situación e os problemas existentes e 

posibilitar vías  de solución, non só polo que respecta a información 

achegada polos servizos de atención senón tamén pola elaboración de 

documentación (informe diagnose, informes servizos, fichas de seguimento, 

entrevistas, xuntanzas) que nos ofrecen información valiosa  sobre a 

situación. 

 

No referente ás debilidades detectadas no Plan, podemos sinalar:  

 

 Coordinación e mirada transversal insuficiente  nas diferentes áreas do 

Concello.  Avanzouse un pouco e hai áreas que consiguen desenvolver 

actividades dun xeito transversal. Pero, na maioría das ocasións a 

Concellaría de Igualdade sempre está por medio. Un reto que se prantexa 

para o seguinte plan é conseguir que os diferentes departamentos deseñen 

as súas políticas de forma transversal e nas que non sexa sempre necesaria 

a presenza da Concellaría de Igualdade. 

 

 Con este Plan non logramos corrixir moitas das disfuncións ou debilidades, 

en canto aos roles  asociados a homes e mulleres entre a mocidade e a 

infancia  xa subliñadas no diagnóstico realizado no seu día. Obviamente, 

non somos capaces de medir si coas accións desenvoltas se propiciou algún 

cambio salientabel. Si observamos sobre todo no  ámbito deportivo de 

elección deportes que siguen estando moi marcados polo sexo. Aínda que se 

deron pasos e comeza  a haber nenos na Escola de Danza e cada vez máis 

nenas no fútol –sala, aínda estamos lonxe dos resultados desexábeis. 
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1. O II Plan de Igualdade deberá seguir afondando e consolidando os 

instrumentos periódicos que existen no Concello nas áreas de educación 

( Campaña de sensibilización nos centros educativos “ Un futuro por 

compartir en igualdade”), en violencia de xénero (mantemento da Mesa 

Interinstitucional de violencia de xénero e da xornada formativa anual), 

en Empoderamento e participación social ( propiciar un maior 

dinamismo ao Conselllo Municipal das Mulleres) e en Saúde ( mantér os 

foros permanentes para ás mulleres , domingos a pé ). 

 

2. Incidir naquelas áreas e debilidades que presenta este I Plan. Facer 

accións que pulen por un uso inclusivo da linguaxe, tanto a nivel interno 

no Concello como cara a cidadanía, accións que muden os roles na 

elección de deportes por parte das nenas /os e o fomento do deprote de 

base en condicións de igualdade. Tamén facer accións para que a 

corresponsabildade de extenda aos fogares e ao coidado das persoas 

dependentes, rachando os moldes do sistema patriarcal. 

 

 

3. Seguir traballando a transversalidade en todas ás áreas do Concello. 

Impulsar e fomentar a integración da perspectiva de xénero en todas as 

políticas que emanen do Concello.  

 

4. Concienciar e sensibilizar a sociedade da necesidade de implementar 

políticas de igualdade para mellorar a vida das mulleres e das persoas e 

para preveer as violencias de xénero.  

PROPOSTAS PARA O II PLAN  


