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CONCELLO DE CERDEDO
INTRODUCIÓN
A tarefa de traballar pola Igualdade efectiva das Mulleres e Homes vénse
desenvolvendo, dun xeito máis intenso dende a creación de políticas específicas
destinadas a compensar as desigualdades que, por razón de xénero, aínda seguen vixentes
na sociedade actual.
Durante estes anos, en Galicia, puxéronse en marcha distintos programas e
servizos destinados à muller, pero era necesario o establecemento dun marco xeral de
traballo que implicara a tódalas áreas municipais.
A finalidade dun plan de igualdade municipal é a de mellorar a situación social das
mulleres promovendo a aplicación do principio de igualdade como garantía dunha
sociedade igualitaria. Para iso, o novo plan de igualdade deberá incorporar unha visión
máis ampla de cambios de actitudes, de comportamentos, de formas de vida e de
estruturas sociais baseados no contexto e na situación socioeconómica actual. A
implementación do “I Plan Municipal de Igualdade entre Mulleres e Homes” significará
a realización dun salto cualitativo na xestión política municipal en favor dunha cidadanía
máis igualitaria.
O presente documento supón un marco de actuación para o Concello de Cerdedo
en materia de Igualdade para o período 2012-2016 e preséntase como un instrumento de
traballo onde se recollen as actuacións a realizar dende distintos ámbitos da sociedade e
departamentos municipais.
É un Plan de Igualdade concibido e feito á medida das necesidades das veciñas e
veciños do noso entorno, e preséntase como a ferramenta básica que guíe o camiño que
permitirá seguir avanzando nos próximos catro anos cara a plena igualdade das mulleres e
homes do noso concello.
Este Plan ten en conta os resultados do proceso de investigación da realidade
social municipal para acadar unha maior adaptación de execución a través das accións a
desenvolver de forma directa e transversalmente.
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ESTAMENTO MUNICIPAL COORDINADOR DO I PLAN
MUNICIPAL DE IGUALDADE
O estamento encargado de levar a cabo o cumprimento do I Plan Municipal de
Igualdade correspóndelle ao Departamento de Servizos Sociais do Concello de Cerdedo,
sendo o impulsor da coordinación e organización das iniciativas transversais en torno ao
tratamento da igualdade en todos os ámbitos da política de xestión municipal, así como da
implicación dos demais departamentos do consistorio municipal.
A misión do Departamento de Servizos Sociais é a de atender ás demandas e
necesidades sociais a través da estrutura de implantacións de múltiples programas e
servizos con directrices e obxectivos xerarquizados desde o resto de direccións xerais e
planes municipais (orientación, información, asesoramento e intervención en: familia,
menores, inclusión social, convivencia social intercultural, persoas maiores, emigrantes,
inmigrantes, persoas dependentes, educación, formación e inserción laboral, e o ocio e o
tempo de lecer).
Apoiado na estratexia do mainstreaming, trátase de asegurar que o enfoque de
xénero se leve a cabo transversalmente a todas as políticas, medidas e acordos que se
adopten, neste caso a nivel municipal e promoción dun Concello igualitario fóra da
comunidade. Así por exemplo, dende este departamento ofrécese ao cidadán un sistema
integrado de protección social orientado á prestación programada de atencións e servizos
que posibiliten a mellora da calidade de vida e a participación das persoas ou grupos,
especialmente de aqueles que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención,
así como a prevención e eliminación das causas que están na orixe destas situacións, entre
elas as desigualdades por motivo de Xénero.
Entre as súas funcións destácase:
Programas de orientación, asesoramento e información: ten por obxecto informar
ás persoas sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servizos sociais,
así como orientar e asesorar as persoas e grupos afectados por problemáticas
específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais
de atención especializada. En canto á igualdade de xénero, non só orienta e asesora
sobre os recursos dispoñibles, senón que tamén atende a levar a cabo un traballo de
coordinación con outros departamentos, asociacións e/outras entidades públicas ou
privadas, outros programas baixo estratexias transversais de igualdade de xénero
(ámbito do emprego, ámbito cultural, ámbito do ocio e do tempo de lecer, ámbito da
cooperación social,...).
Programa de Servizo de Axuda no Fogar: está dirixido a toda a poboación, pero
ten como prioridade aquelas persoas que presenten disfuncións ou discapacidades
que lles limitan a súa autonomía persoal e a súa capacidade de relación social,
prestándolles unha serie de atencións ou coidados de carácter persoal, psicosocial e
educativo, doméstico e técnico, atendendo á posibilidade de continuar no seu
entorno natural, mentres isto sexa posible é convinte. Dende a igualdade de xénero,
non só se favorece á persoa limitada pola dependencia, senón tamén establece unha
axuda ás mulleres (xa que o 97 % son as encargadas de os coidados da/o familiar
con dependencia) favorecendo a conciliación laboral, aproveitamento do ocio e
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tempo de lecer, participación social no voluntariado, así como proporcionar saídas
de traballo remunerado no equipo profesional de axuda a domicilio.
Programas de Inserción Social: ten por obxecto a prevención das situacións de
marxinación e as súas causas, e a integración e participación no medio social das
persoas ou grupos máis desfavorecidos, afectados polas diferentes formas de
exclusión, marxinación social e outros como son aquelas por motivos de exclusión de
xénero.
Programas de animación, prevención e cooperación social: ten como obxecto,
facilitar a participación das persoas en tarefas colectivas tendentes a que sexa a
propia comunidade a que asuma as problemáticas e busque canles de solución,
fomentando a iniciativa social, a solidariedade, o asociacionismo e a cooperación
cidadá.
E outros programas directamente relacionados coa Igualdade de Oportunidades
entre Mulleres e Homes: destinados expresamente ao tratamento da igualdade e
de oportunidades entre mulleres e homes a través da Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta de Galicia e a través da Deputación da Coruña; programas
destinados á conciliación laboral e familiar a través de actividades e/ou servizos de
cara ao menor, persoas maiores ou con dependencia; programas formativos de
emprego e inserción laboral, como por exemplo na participación da Rede Xiana;
prevención da violencia de xénero, desenvolvemento de talleres e seminarios
destinadas ás mulleres (culturais, deportivas e de lecer, obradoiros de
comunicación e habilidades sociais, tratamento da Tecnoloxía da Información e da
Comunicación, obradoiros de saúde e benestar, impulso do asociacionismo,…);
asesoramento e orientación ás asociacións de mulleres e asociación de nais e pais do
alumnado, etc.
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MARCO LEXISLATIVO
O Concello de Cerdedo comprometese a diversos plans específicos que inclúen a
perspectiva de xénero e obxectivos de igualdade, atendendo a implementación dos
principios de pertinencia e transversabilidade. Por iso, tanto das liñas estratéxicas coma
dos obxectivos xerais do “I Plan Municipal de Igualdade”, exclúense aqueles específicos e
relativos á saúde, inclusión, discapacidade e corresponsabilidade, xa abordados nestes
referidos plans específicos.
Por outra banda, tanto os obxectivos como as actuacións contempladas neste plan,
enmárcanse nos contextos das conclusións e recomendacións emitidas en materia de
igualdade por organismos internacionais, como Nacións Unidas, Organización Mundial da
Saúde, Organización Internacional do Traballo, e destacan:
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
A Convención para a Eliminación de todas as Formas de Discriminación contra
a Muller de 1979 (CEDAW).
Resolución da Comisión dos Dereitos Humanos de 1997.
IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres, de Beijing, no ano 1995 en China.
E, no ámbito da Unión Europea, as normativas, obxectivos e recomendacións
contidas en:
Tratado de Amsterdam de 1997.
Programas de acción comunitaria para a igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes.
Recomendación do Comité de Ministros sobre a protección das mulleres contra
a violencia.
Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa á
igualdade de trato entre mulleres e homes nas condicións de traballo.
Informe da Comisión ao Consello, 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 política
social.
Programa comunitario de Fomento do Emprego e da Solidariedade Social
(Progress).
Programas de acción comunitaria, Daphne I (2000-2003) e Daphne II (20042008).
No ámbito do Estado español, ademais da Constitución española, caben destacar as
últimas publicacións lexislativas e plans:
Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas de
violencia doméstica.
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Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas 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 a violencia de xénero.
Plan nacional de sensibilización e prevención da violencia de xénero 20072009.
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes.
E, no ámbito galego, tívose en conta especialmente para a elaboración deste plan:
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 de
xénero, aprobado no
Consello da Xunta do 3 de maio de 2007.
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiza.
Texto normativo da Lei de servizos sociais de Galiza, de novembro do 2006.
Pacto galego polo emprego, asinado no 2007.
Plan de atención integral á saúde da muller de Galiza.
Plan de fomento da corresponsabilidade.
Plan galego de estatística plurianual.
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MARCO CONTEXTUAL DO ENTORNO
PARÁMETROS XEOGRÁFICOS:
Cerdedo é un concello da provincia de
Pontevedra, que pertence á comarca de TabeirosTerra de Montes.Limita ó norte cos concellos da
Estrada e Forcarei, ó sur con Cotobade e Forcarei,
ó este con Forcarei, e ó oeste con Campo Lameiro
e Cotobade.
Está formado por 8 parroquias: Cerdedo
(San Xoán) como centro neurálxico do concello;
Castro (Santa Baia), Figueiroa (San Martiño);
Folgoso (Santa María); Parada (San Pedro), Pedro
(San Estevo), Quireza (San Tomé); e Tomonde
(Santa María. O conxunto dos seus lugares
dispersos forman en total 52 pequenos núcleos
residenciais da poboación.
Cerdedo está atravesado pola estrada N541 (Ourense – Pontevedra), que forma o seu
eixo principal de comunicación. Xeograficamente,
o Término Municipal de Cerdedo localízase na
porción meridional da dorsal galega, na súa
vertente occidental, de tal xeito que o conxunto
montañoso disponse en anfiteatro. As súas
maiores elevacións atopámolas no Outeiro do
Couto do Monte do Seixo (1024 m) e no Outeiro
de Couso. Conta con unhas 7.984 hectáreas e as
súas coordenadas atenden a: latitude (42.532),
lonxitude (-8.39193); 42º31´55´´ Norte, 8º23´31
Oeste.
O río Lérez constitúe o principal cauce fluvial, atravesando o término municipal en
dirección este - oeste. A existencia dunha numerosa, aínda que de pequena escala, rede de
afluentes do Lérez fai que as terras sexan productivas e axeitadas para a agricultura e a
gandeiría.
As condicións climáticas de Cerdedo están condicionadas pola súa situación nas
serras prelitorais, e a súa orografía montañosa actúa como pantalla pluviométrica, polo
que as súas precipitacións son elevadas. En canto ás temperaturas, o máis destacable son
os seus baixos valores sobre todo os invernais, sendo xaneiro o mes máis frío. Estamos a
falar dun clima mediterraneo.
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS:
Población (Padrón)

Total

Homes

Mulleres

Poboación total

2.297

1.063

1.234

xaneiro 2012

INE

de 0 a 15 anos

129

70

59

xaneiro 2012

INE

de 16 a 64 anos

1.319

661

658

xaneiro 2012

INE

de 65 e máis anos

849

332

517

xaneiro 2012

INE

Poboación estranxeira

64

36

28

xaneiro 2012

INE

54,5

51,6

56,7

xaneiro 2012

IGE

Idade media

Período

Fonte

A poboación do Concello de Cerdedo caracterízase por un baixo índice densidade,
sendo esta de 28,78 hab./km2 (14,9 na poboación feminina e 13,88 na poboación
masculina), debido a súa dispersión en pequenos núcleos rurais.

Movemento natural
da poboación

Total

Homes

Mulleres

Período

Fonte

Nacementos

7

3

4

2011

IGE-INE

Defuncións

32

14

18

2011

IGE-INE

Matrimonios

3

2011

IGE-INE

-25

2011

IGE-INE

Saldo vexetativo

A idade media concéntrase en 54,5 anos (56,7 para as mulleres e 51,6 para os
homes). Atendendo a estes datos e o reflexados nas táboas, estamos a falar dunha
poboación envellecida, chegando a ter un índice de envellecemento do 477 (é dicir, hai
477 adultos maiores de 65 anos a máis, por cada 100 menores de 15 anos). Destácase un
10,71 % de poboación menor de 25 anos, 52,33% entre 25 e 64 anos e un 36,96% de 65 e
máis anos, tendo unha taxa bruta de natalidade de 2,6 %, fronte á de mortaldade cun
10,4%.

Indicadores demográficos
Taxa bruta de natalidade (o/oo)

Dato

Período

Fonte

2,6

2010

IGE

Taxa bruta de mortalidade (o/oo)

10,4

2010

IGE

Índice de envellecemento

477

2011

IGE

Idade media á maternidade

33,2

2010

IGE

Número medio de fillos por muller

0,5

2010

IGE

Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)

2,6

2010

IGE
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Se comparamos os datos co ano 2006, sendo 2.116 habitantes (1.034 do sexo
feminino e 1.082 no sexo masculino) fronte aos datos do INE do 1 de xaneiro do 2012
sento 1.883 habitantes, pódese constatar unha baixada de 233 persoas da poboación nun
período de 6 anos, que se acompaña tamén a un baixo incremento da poboación
estranxeira, sendo esta de tan só de 11 persoas na actualidade.
As influencias destas características determinan o tipo de servizos que o concello
debe facer fronte para atender ás necesidades da comunidade, sobre todo en referencia á
atención socio-sanitaria en canto ás persoas dependentes de maior idade e a demanda de
servizos que atendan a conciliación familiar e laboral motivada pola dispersión xeográfica.
Estase a falar dun índice de dependencia global do 70,9 %, onde se destaca a diferenza do
88,1 % no índice para as mulleres e un 57,6 % no índice para os homes. Entre estes datos
se destaca o índice de dependencia senil dun 59, 8% e un índice de dependencia xuvenil
dun 11, 2 %.
O envellecemento da poboación é palpable se comparamos o descenso de
poboación ao longo dun período de tempo. É a partir de ano 2004 cando o este descenso
nivélase, grazas á poboación estranxeira, que na actualidade suman 64 persoas (28
mulleres e 36 homes).
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS:
Agricultura
Número de explotacións de gando bovino
Total bovinos

Dato

Período

Fonte

73

2010

IGE-CMR

1.049

2010

IGE-CMR

A nivel xeral, o Concello de Cerdedo caracterízase economicamente polo sector
agropecuario ao que quéreselle dar maior auxe á activación profesional. A gandería
emerxe como un motor económico das familias, aínda que existe un punto forte na
silvicultura e na explotación forestal.
No sector secundario a industrialización da zona é pobre, debido a súa posición
xeográfica, o que repercute nunha actividade laboral emerxente da súa poboación na
cidade de Pontevedra. Pola contra Segundo o informe ARDÁN, publicado no 2011,
representa no Concello de Cerdedo aqueles sectores máis representativos, en concreto
menciónase 2 empresas do sector da construción con menos de 10 empregados e outra
maior con 16 empregados.
No sector terciario, os servizos e o turismo recobran unha importancia destacada.
Entre os servizos destaca as actividades de servizos sociais sen aloxamento. E no turismo,
Cerdedo atende a unha importancia destacable, en canto a actividade deportiva ao aire
libre (parapente, sendeirismo,…), natureza, cultura e tradición gastronómica.
Os sectores con maior contratación no Concello de Cerdedo, en relación co volume
medio de contratación maior entre os meses de outubro de 2009 e setembro de 2010,
foron os seguintes:

Xa na actualidade do 2012, os datos da poboación activa do entorno do ámbito local, son
os seguintes:
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Afiliacións en alta laboral

Total

Homes
318

Mulleres

157

Período

161

Fonte

2012/Xuño

SS

Dentro da poboación activa están aquelas persoas ocupadas no ámbito laboral e
aquelas que están en situación de paro, contabilizándose ao redor de 997 persoas con
capacidade para traballar.

Afiliacións en alta laboral por sectores

Dato

Período

Fonte

Agricultura e pesca

42

2012/Xuño

SS

Industria

47

2012/Xuño

SS

Construción

47

2012/Xuño

SS

179

2012/Xuño

SS

35

2011

CT

263

2011

CT

Servizos
Nº de beneficiarios de pensións non contributivas
da Seguridade Social
Nº de contratos iniciais rexistrados

Cabe destacar que o paso de activo a inactivo non está moi claro, xa que estas dúas
situacións non teñen unha liña moi definida debido ás súas características de ámbito rural.
Neste caso, as mulleres que traballan na agricultura, amas de casa, que asumen un
protagonismo moi importante na economía familiar, traballan nos negocios familiares,
pero sen embargo no constatan como traballadoras.
Atendendo a crise económica e as dificultades na inserción laboral, non se destacan
en datos obxectivos de grandes desigualdades entre mulleres e homes. Nas seguintes
táboas podemos observar o paro rexistrado por idade e por sexo, sen destacar moita
diferenza entre mulleres e homes.
Paro rexistrado
Total
menores de 25 anos
outras idades

Total

Homes

Mulleres

Período

Fonte

110

56

54

2011

CT

8

5

2

2011

CT

102

51

52

2011

CT

Pero si destacamos diferenzas por exemplo na base de cotización, que tamén
repercute na prestación do paro, sendo inferior para as mulleres.
O índice de masculinidade, segundo os indicadores demográficos do IGE 2011,
para o Concello de Cerdedo é de 102,8 . Isto se traduce no feito de que, as tarefas agrícolas
e forestais e construción son as dominantes e son exercidas preferentemente pola man de
obra masculina, sendo o sector servizos o que maior paro rexistrado se da na poboación
feminina.
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Para por sectores de
actividade:

Total

Agricultura

Homes

Mulleres

Período

Fonte

5

4

1

2011

CT

Industria

20

9

11

2011

CT

Construción

30

26

4

2011

CT

Servizos

45

14

31

2011

CT

Sen emprego anterior

11

3

8

2011

CT

No que refírese á actividade empresarial, o Concello de Cerdedo dispón de 70
empresas no ano 2011, todas elas no epígrafe de micropemes, é dicir, con menos de
cincuenta empregadas/os.

Empresas por actividade

Industria

Construción
3

Empresas por estratro de asalariados

Servizos

26

Período
41

Dato

Período

Fonte

2011

IGE

Fonte

Sen asalariados

49

2010

IGE

De 1 a 2 asalariados

11

2010

IGE

De 3 a 5 asalariados

6

2010

IGE

De 6 a 9 asalariados

3

2010

IGE

De 10 a 19 asalariados

1

2010

IGE

De 20 a 49 asalariados

0

2010

IGE

De 50 a 99 asalariados

0

2010

IGE

De 100 a 249 asalariados

0

2010

IGE

De 250 ou máis asalariados

0

2010

IGE
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CARACTERÍSTICAS FORMATIVAS E DE INSERCIÓN LABORAL:
Alumnos matriculados no ensino
non universitario
Total

Dato

Período

Fonte

54

2012

CCEOU

Educación infantil

11

2012

CCEOU

Educación primaria

43

2012

CCEOU

ESO

36

2012

CCEOU

FP

16

2012

CCEOU

Bacharelato

8

2012

CCEOU

Universidade

7

2012

CCEOU

Outros

3

2012

CCEOU

O Concello de Cerdedo conta con un centro educativo de infantil e primaria,
atendendo ao alumnado de educación infantil, educación primaria e educación especial. O
alumnado da ESO, FP asisten aos centros educativos de Forcarei e/ou Pontevedra. E na
ensinanza universitaria, estudan na Universidade de Vigo (que comprende as facultades
de Pontevedra e Vigo) ou na Universidade de Santiago de Compostela.
Contabilízanse 12 persoas dentro do grupo de analfabetismo, correspondendo con
persoas maiores de 63 anos; e 188 persoas sen estudos primarios, pero que saben ler,
escribir e contas básicas, que corresponden a persoas maiores de 52 anos.
En relación aos estudos e saídas laborais, destácase os datos da seguinte táboa
(IGE, 2011) na correlación do tipo de estudos acadados e a tipoloxía de contratación:
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CARACTERÍSTICAS DOS RECURSOS MUNICIPAIS DE BENESTAR:
Destácase os fogares compostos por cinco ou máis persoas, típica estrutura das
zonas rurais; así como os fogares de dúas persoas de máis de 64 anos sen fillos, o que
acentúa a característica do municipio con unha poboación envellecida.
En atención ás persoas que viven soas o dato é preocupantes con 155 persoas,
sendo 108 persoas de máis de 65 anos.
Por outra banda, as familias monoparentais con menores a cargo son escasas, pero
chama a atención que das 9 familias ,5 delas sexa a referencia principal os homes.
A media de menores por muller, segundo o INE, é de 0,5. Este dato, xunto coa
media de idade de maternidade 34,7, decántase a característica propia das zonas rurais de
baixa natalidade o que repercute en familias compostas por persoas adultas e/ou persoas
maiores.
Os ingresos que percibe a institución municipal para facer fronte aos servizos de
benestar atenden aos datos da seguinte táboa, así como as axudas das subvencións da
Xunta e Deputación de Pontevedra.

Administración pública

Dato

Ingresos municipais

Período

Fonte

2.422.922

2010

MH

284.115

2010

MH

0

2010

MH

15.379

2010

MH

9.356

2009

AEAT

Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas e outros
Rendemento medio do IRPF

SERVOZPS DESTINADOS ÁS VECIÑAS E VECIÑOS DO ENTORNO MUNICIPAL:



Servizos á dependencia



Servizos de conciliación familiar e laboral



Servizos de asesoramento e orientacións



Servizos de trámites e documentación



Servizos de formación e inserción laboral



Servizos culturais e de asociacionismo



Servizos de asistencia e prevención.



Servizos de integración social.

15

I P LA N M UNIC IP A L D E IG UA LD A DE DE OP OR TU NID A D E S E N TR E M U LLE RES E HOM ES 2 012 -2 00 16

Entidades prestadoras de
servizos sociais
Total

Privada con
ánimo de lucro

Total

Pública

Social

5

0

1

4

Comunidade

2

0

1

1

Discapacidade

2

0

1

1

Familia

1

0

1

0

Igualdade

2

0

1

1

Infancia

0

0

0

0

Maiores

1

0

1

0

Menores

2

0

1

1

BENEFICIARIOS DE DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS
DE EMERXENCIA SOCIAL:

Tipo de Axuda

Mulleres

Homes

Período

Reda de Integración social (RISGA)

1

1

Axudas de emerxencia social (AES)

1

0

2011
2011

CENTROS PRESTADORES DE SERVIZOS SOCIAIS:



Centro de Atención Infantil, enmarcado na Rede da Xunta “Galiña Azul”: 1
centro para unha capacidade de 35 prazas en total.



Centro de atención a persoas maiores: Centro de día para unha capacidade
de atención de 48 persoas.

RECURSOS DE ATENCIÓN PRIMARIA:



Un Centro de Saúde.



Dúas farmacias.

RECURSOS LÚDICOS-EDUCATIVOS E APROVEITAMENTO DO TEMPO DE LECER:



Casa da Cultura: aula de informática, biblioteca, espazo de reunións, e aulas
anexas.



Centros cívicos sociais: 20 instalacións de veciños, repartidas nas
parroquias.



Centros deportivos: 1 polideportivo cuberto, pista polideportiva, 2 terreos
de xogos.



Instalación de esparcimento: 2 áreas da natureza, 4 parques infantís (2 no
casco urbano e 2 ás aforas do casco urbano).



Zonas recreativas: 11 en total.
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CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DENDE A PERSPECTIVA DA IGUALDADE DE
XÉNERO:
O análise subxectivo social apórtanos os seguintes datos a ter moi en conta no
presente Plan:
EMPREGO E FORMACIÓN:

Despoboamento, envellecemento e desagrarización son os tres termos que, dun
xeito simplificado, caracterizan a profunda transformación do rural do Concello de
Cerdedo, manifestada no predominio que van tomando, en detrimento da agricultura e a
gandería, novas e moi variadas funcións, nas que as mulleres teñen un importante papel. O
traballo das mulleres no medio rural é e foi crucial, no funcionamento das explotacións
agrarias, onde a unidade de produción é a familia, no traballo no ámbito da casa, e a
maiores no seu novo rol de iniciadora de novas actividades nestes espazos, actividades
que contribúen substancialmente ao desenvolvemento rural.
Sen embargo, hai que ter en conta a situación de desigualdade na que as mulleres
viven aínda. Parten dunha situación de invisibilidade da súa aportación ao sistema
produtivo, debido ás características dos traballos que realizan, agachadas nunha xeral
"colaboración" ou "axuda familiar" na explotación agraria ou gandeira, non estando
normalmente rexistradas como activas.
A maioría das mulleres que levan a cabo iniciativas empresariais adoitan elixir
actividades que lles permiten compatibilizar as súas responsabilidades familiares, menos
compartidas cos homes que nas cidades e vilas, algo que ten que ver tamén coa menor
dispoñibilidade de servizos de proximidade – garderías, centros de día, servizos de
transporte-. Isto tradúcese na práctica na posta en marcha de pequenos negocios cun
volume de beneficios reducidos.
As dificultades para rachar estereotipos vinculados aos roles masculino e feminino
na familia e na vida laboral teñen tamén o seu importante papel nas dificultades que teñen
as mulleres para participar en igualdade de condicións no ámbito laboral. Estes prexuízos
de xénero inflúen tamén na desigualdade na representación pública e política das
mulleres, e na súa participación nos órganos de toma de decisión, tradicionalmente
copados por homes.
O nivel educativo das mulleres mozas mellorou moito, se ben é certo que o medio
rural non se beneficiou diso todo o que debería, xa que o Concello de Cerdedo se establece
lonxe dos recursos dos grandes núcleos urbanos, aínda que a oferta de información,
orientación, asesoramento e accións levadas acabo polo concello inciden na mellora da
preparación formativa da muller.
SAÚDE E BENESTAR:

Aínda que as mulleres teñen maior esperanza de vida respecto aos homes,
manifestan peor estado de saúde dado que a súa calidade de vida vese diminuída pola
combinación de factores sanitarios e sociais que inciden na súa saúde. As mulleres,
relacionadas co rol de coidadoras como consecuencia da maternidade, coidado das
persoas maiores e do proceso de socialización diferencial de homes e mulleres, teñen unha
gran importancia na saúde da sociedade en xeral; como contrapartida, ás veces,
subordinan a propia saúde e benestar á saúde e benestar da súa parella, fillas ou fillos,
persoas dependentes que estean o seu coidado. Como consecuencia, as mulleres amosan
máis tendencia a sufrir cefaleas, mareos sen causa orgánica, fatiga, beliscos gástricos, dor
nas costas, angustia, insomnio, dores articulares ou problemas psicoafectivos.
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CONCILIACIÓN LABORAL E FAMILIAR E CORRESPONSABILIDADE DOMÉSTICA:

A nivel xeral, arredor do 81 % da poboación estima que o Concello pon a
disposición numerosas iniciativas de atención e servizos que axudan a conciliar o tempo
laboral, ben a través de accións dirixidas ao menor ou ben de accións dirixidas ao coidado
e atención de persoas dependentes.
Con respecto a compartir as tarefas do fogar por parte dos membros da familia, se
repunta unha concienciación entre as novas parellas de mozas e mozos con respecto ás
familias consolidadas de nais e pais de entre 45 e 59 anos de idade. Tamén cabe destacar
unha concienciación positiva entre os menores de 16 anos de idade e mellorando as
expectativas , sobre todo no sector masculino, nos menores de 12 anos de idade.
OCIO E TEMPO DE LECER:

En canto á práctica cultural, deportiva e de actividades de lecer, cabe destacar as
valoracións xerais esterotipadas expostas polo 76 % da poboación: diferenzas
morfolóxicas físicas e de rendemento; maternidade; menores expectativas das nais, pais e
docentes en relación coa práctica deportiva das mulleres; menor implicación deportiva
das mulleres; estereotipos de xénero; e limitación económicas e de tempo, así como
dificultade para combinar a práctica cos roles familiares e sociais.
LINGUAXE DE COMUNICACIÓN:

O sexismo lingüístico fai referencia a aquelas prácticas de discriminación a través
dunha utilización do idioma non igualitaria para ámbolos sexos. É moi común empregar o
masculino como falso xenérico englobando as mulleres e os homes.
Nunha porcentaxe alta, se opina que o uso dunha linguaxe sexista está
inconscientemente empregado como linguaxe aprendido e empregado rutinariamente na
vida diaria. Pero, entre dentro dos niveis educativos formais, a concienciación do
alumnado é máis óptimo, así como no emprego das administracións, publicacións de
anuncios de información, eventos e ofertas comerciais.
CONCIENCIACIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO:

Arredor do 95% da poboación do Concello de Cerdedo, manifesta a súa repulsa
contra a violencia de xénero en tódolos seus termos. Tamén é moi favorable os datos que
apuntan ao coñecemento dos signos de violencia, así como os protocolos de actuación que
se deben de seguir.
Por outra banda, existe reticencia á posibilidade de denunciar os malos tratos
detectados entre veciñas e veciños, alegando o dereito de privacidade familiar e/ou
problemas xudiciais.
No servizo de asistencia social do Concello, atende a poucos casos constatados (1
ou 2 casos anuais). O maior problema, pese ao asesoramento e outorgar axuda de apoio, as
mulleres non atenden a unha determinación de accións de denuncia, aínda que se
establece un seguimento informal de cada un dos casos.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS NOS QUE SE BASEA O
I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE
De cara a elaboración deste I Plan Municipal de Igualdade entre Mulleres e Homes,
estableceuse tres eixes orientadores que son:
1. Igualdade e Oportunidades e de trato, entendida como a ausencia de toda
discriminación directa ou indirecta por razón de sexo, e especialmente, as
derivadas da maternidade, a asunción de obrigas familiares e o estado civil.
2. As accións positivas, concibidas como medidas específicas de intervención que
teñen como finalidade actuar sobre as barreiras sociais que dificultan a igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes. A Lei Orgánica 3/2007 de igualdade
recolle que co fin de facer efectivo o dereito constitucional de igualdade, os
Poderes Públicos adoptarán diversas medidas específicas a favor das mulleres
para corrixir situacións patentes de desigualdade de feito respecto dos homes.
Ditas medidas serán razoables e proporcionadas en relación co obxectivo
perseguido en cada caso.
O obxectivo das accións positivas, que atende a equilibrar e compensar as
diferenzas sociais que produce a discriminación social que poidan sufrir as
mulleres respecto dos homes.
3. O Mainstreamig de xénero, entendido como “a reorganización, a mellora, o
desenvolvemento e a avaliación dos procesos políticos, de modo que a perspectiva
de igualdade de xénero se incorpore en todas as políticas, a todos os niveis e en
todas as etapas, polos actores involucrados na adopción de medidas políticas”
(Consello de Europa).
A estratexia do mainstreaming de xénero non ten un carácter temporal senón que
o seu obxectivo é situarse de forma permanente na práctica en todas as accións
establecidas e a súa finalidade, ademais de corrixir os efectos da desigualdade e
discriminación por razón de sexo, é mellorar o funcionamento e eficacia das
políticas públicas e das organizacións. É polo tanto, unha práctica de intervención
dirixida a promover cambios de criterios, de procesos e de resultados na xestión
pública.
Este Plan basease tamén nos principios básicos que establece a Lei Orgánica
3/2007, para igualdade efectiva de mulleres e homes como son: participación e
representación equilibrada de mulleres e homes; a adopción das medidas necesarias para
a erradicación da violencia de xénero, violencia familiar e todas as formas de acoso sexual
e acoso por razón de sexo; colaboración e cooperación entre as distintas Administracións
Públicas na aplicación do principio de igualdade de trato e de oportunidades; respecto á
diversidade e a diferenza, porque a diversidade implica ter en conta as diferenzas,
contemplando as desigualdades existentes pero tamén as similitudes.
Os obxectivos e accións contempladas neste Plan enmárcanse nestes principios
fundamentais e na lexislación e recomendacións existentes.
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FINALIDADES E OBXECTIVOS
As finalidades que se perseguen son:
Integrar de forma transversal a promoción da Igualdade de Oportunidades
entre mulleres e homes no deseño, execución e avaliación de todas as medidas
e actuacións que se concreten nas diferentes políticas municipais.
Establecer e garantir o acceso en igualdade de oportunidades da diversidade
das mulleres á información e aos recursos públicos e privados.
Promover un cambio cultural garantindo a inclusión da perspectiva de xénero
nos aspectos relacionados coa xestión de procesos no ámbito da formación e
ofertar a actualización de coñecementos e a formación en perspectiva de
xénero e a igualdade entre mulleres e homes.
Abordar e previr a violencia de xénero dende as súas diferentes causas,
tipoloxías, manifestacións e consecuencias, así como garantir a asistencia e a
protección das vítimas con actuacións de carácter integral.
Atendendo a estas finalidades, postúlase os seguintes obxectivos xerais:
Incidir e promover un cambio de actitudes na sociedade, fomentando unha
concienciación en materia de igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres.
Conectar a cidadán os servizos e recursos existentes e favorecer o acceso aos
mesmos, para promover a participación social e a concienciación da poboación
nesta temática.
Establecer unha igualdade na equiparación da participación social e política de
mulleres e homes no municipio.
Favorecer o acceso das mulleres ao ámbitos laboral e mellorar a súa formación.
Promover o reparto equilibrado das responsabilidades entre homes e mulleres,
así como favorecer a conciliación da vida familiar e laboral.
Fomentar e impulsar a participación das mulleres no ámbito asociativo, así
como unha maior presenza de mulleres nos ámbitos de educación, cultura e
deporte, e fomentar nos mesmos a desaparición de aspectos no igualitarios.
Detectar as problemáticas existentes en materia de saúde e prevención nas
mulleres e mellorar a información referente a esta temática.
Facilitar e lograr a integración plena das mulleres, nos ámbitos da vivenda e o
medio no que se relaciona.
Previr e educar á poboación na loita en contra da violencia de xénero, a través
de pautas de actuación, dereitos e deberes cidadás.
Mellorar os recursos comunitarios destinados á area da muller, existentes no
municipio.
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CONSIDERACIÓNS METODOLÓXICAS
A elaboración do presente Plan, foi deseñada coa finalidade de fomentar a
participación de distintos espazos sociais e institucionais. A información procedente de
ditos ámbitos debía integrarse ao obxecto de realizar un plan que cumprira coa
característica de adaptarse ás distintas leis existentes: á Lei 3/2007, de 22 de marzo, para
a igualdade efectiva de mulleres e homes, á Lei 2/2007 do Traballo en Igualdade das
Mulleres de Galicia, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e
homes, á Lei 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero e a Lei 1172007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento da Violencia de Xénero.
A metodoloxía empregada para a súa elaboración, atende as seguintes 5 fases:
PRIMEIRA FASE:
Na primeira fase, realízase unha reunión co persoal técnico e político da
Concellería de Servizos Sociais e os representantes das concellerías da entidade municipal,
coa finalidade de definir e establecer a metodoloxía a seguir e a máis recomendada polos
expertas/os. Participación que resulta imprescindible xa que posibilita un proceso no que
o coñecemento do territorio e a integración das súas achegas, permiten a construción dun
documento elaborado desde e para a realidade do municipio incorporando os intereses,
necesidades e inquedanzas da cidadanía.
SEGUNDA FASE:
Na segunda fase, realízase unha revisión e análise de documentación relevante: A
lexislación existente sobre igualdade de oportunidades tanto estatal como autonómica e as
súas implicacións de cara a elaboración do novo Plan; materiais elaborados e relacionados
coas políticas de igualdade; e a avaliación do contexto, que permite a adaptación do Plan
ás verdadeiras necesidades.
TERCEIRA FASE:
Na terceira fase, ponse en marcha un proceso de participación mediante reunións
de traballo coas e cos distintos axentes implicados que desenvolven o seu labor
profesional ou que teñen vinculación coas distintas áreas de actuación. Ao mesmo tempo
elabórase un protocolo de recollida de información no que se plasman todas as achegas
formuladas.
CUARTA FASE:
Na cuarta fase, realízase a organización e sistematización da información recollida
e deseñase a estrutura do Plan arredor de catro elementos: eixes, áreas, obxectivos e
accións:
 En primeiro lugar, os eixos establecen as estratexias prioritarias que se van
traballar en materia de políticas de igualdade no período de vixencia do Plan:
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CONCIENCIACIÓN E
FORMACIÓN EN
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES E
PREVENCIÓN DA
VIOLENCIA DE XÉNERO

Este eixe integra os obxectivos relacionados co coñecemento e detección dos
estereotipos de xénero e a necesidade de xerar novos valores que permitan a
transformación dos roles tradicionais de mulleres e homes. Pretendese acadar a
concienciación social e a formación das e dos distintos axentes sociais coa
finalidade de combater e eliminar a idea estereotipada do ideal masculino e
feminino e dar lugar a unha nova concepción que permita unhas relacións de
xénero baseadas na equidade.
Así mesmo, serve como instrumento de cara á prevención e a erradicación da
violencia de xénero. Para isto a estratexia da información educación e
asesoramento son estratexia claves para intervir na poboación de cara á
concienciación.

EMPODERAMENTO,
VISIBILIZACIÓN E
PARTICIPACIÓN SOCIAL

O empoderamento foi concibido pola IV Conferencia Mundial das Mulleres
celebrada en Beijing, como unha das estratexias centrais para a consecución da
igualdade de xénero e leva consigo tres niveis de transformación: en primeiro
lugar a individual, que posibilita cambios orientados á consecución dun maior
autorespecto e autoconfianza, así como poder de negociación dos propios
intereses, en segundo lugar, a colectiva, que produce cambios encamiñados á
promoción de vínculos, apoios e recoñecemento mutuo para a defensa dos
intereses comúns, e por último, a transformación social que proporciona cambios
dirixidos a visualizar e valorar ás mulleres na sociedade e a eliminar as
discriminacións de xénero existentes.
Acadar unha participación en igualdade de condicións para mulleres e homes en
todos os ámbitos da sociedade é unha das prioridades deste eixe.

SAÚDE INTEGRAL E
BENESTAR.

Incorporar a perspectiva de xénero na saúde implica recoñecer as necesidades e
perspectivas de mulleres e homes na prevención de enfermidades, na utilización
dos recursos sanitarios, nas prácticas de autocoidado e nas diferentes condutas
de risco.
A saúde integral é un dos indicadores fundamentais da calidade de vida e
contempla elementos biolóxicos, psicolóxicos, sociais e culturais. Isto implica que
existen diferenzas importantes no estado de saúde de mulleres e homes que son
produto da construción social. Os obxectivos deste eixe están dirixidos a
contribuír á mellora da calidade de vida e da saúde das mulleres durante o seu
ciclo vital, incidindo nos riscos vinculados aos roles de xénero.

 As áreas, son os ámbitos de actuación desde os que se vai traballar para acadar a
igualdade. As áreas de acción directa establecidas son sete: sensibilización,
difusión e información; conciliación da vida familiar e social; formación e
emprego; prevención e asesoramento; asociacionismo, cultura e tempo de lecer;
participación; e comunicación e xénero. Nesta áreas se atende aos seguintes
criterios:
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CRITERIO DA EDUCACIÓN
NA IGUALDADE

Ten como obxectivos promover a reflexión da sociedade sobre a necesidade de
fomentar unha educación en igualdade de mulleres e homes. Este criterio
contempla medidas de concienciación e formación da Comunidade Educativa e
das e dos diversos profesionais e colectivos. As accións están dirixidas á
formación en igualdade de mulleres e homes coa finalidade de transformar a
realidade que produce a construción social androcéntrica, compensar as
desigualdades provocadas por dita construción e posibilitar o desenvolvemento
integral das capacidades de mulleres e homes sen restricións de xénero.

CRITERIO DA
CONCILIACIÓN E
CORRESPONSABILIDADE

Este criterio aborda diversas medidas, unhas, dirixidas á fomentar nos homes a
asunción de responsabilidades domésticas e familiares, outras, a facer cumprir
ao empresariado a normativa existente en materia de conciliación establecida
na lei 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes e a lei 2/2007 do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia, así como a potenciar a creación,
ampliación e mellora de servizos e recursos que permitan a conciliación da vida
familiar, laboral e persoal de mulleres e homes.

CRITERIO DA
PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA

A finalidade é facer cumprir o principio de igualdade de oportunidades e de trato
de mulleres e homes no eido laboral establecido na lei 3/2007, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes e a lei 2/2007 do traballo en igualdade das
mulleres de Galicia, co obxectivo de contribuír á eliminación dos estereotipos
sexistas e combater a segregación ocupacional a través de medidas dirixidas ás
e aos distintos axentes sociais que interveñen no mundo laboral.

CRITERIO DA VIOLENCIA
DE XÉNERO

As liñas de traballo enmarcadas neste criterio pretenden consolidar os avances
acadados e poñer en marcha novas medidas que nos acerquen aos obxectivos
pretendidos. Por un lado, o rexeitamento social da violencia, que inclúe medidas
de información e concienciación a distintos sectores da poboación. Por outro,
mellorar a atención integral das vítimas mediante o incremento e a potenciación
de recursos e servizos.

CRITERIO DA ATENCIÓN Á
DIVERSIDADE

Ten como obxectivo eliminar as dobres e triplas discriminacións de xénero:
sexistas, racistas, diversidade funcional, mulleres prostituídas..., porque aínda
que o feito de ser muller supón a existencia de desigualdades de xénero, é
importante considerar que coexisten diferentes discriminacións en función do
colectivo de mulleres que corresponda.
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 En terceiro lugar, defínense os obxectivos, as accións, os indicadores, os
organismos implicados, a temporalización prevista e o sistema de seguimento e
avaliación.
QUINTA FASE:
Para finalizar, a quinta fase consistiu na redacción definitiva do Plan, documento
que é produto dun proceso de participación amplamente consensuado a nivel social e
institucional.
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ORIENTACIÓNS
Pódese considerar unha referencia para todas aquelas actuacións levadas a cabo
en materia de Igualdade durante o seu período de vixencia. Con este plan adquírese o
compromiso de impulsar medidas para acadar o obxectivo principal e coordinar os
organismos implicados, asegurándose dunha correcta execución.
Os principios orientadores que han de orientarnos no desenvolvemento deste Plan
son:
PARTICIPACIÓN:
Con este principio búscase facer partícipes ao conxunto da poboación, logrando
que colaboren todos no camiño para acadar as metas propostas e acadar unha
colaboración para levar a cabo cada actividade realizada, tanto directa como
indirectamente.
COORDINACIÓN:
Para acadar os obxectivos deste plan, debemos implicar tódolos servizos e
programas existentes no ámbito municipal, así como informar e derivar sobre outros
especializados nesta materia. A pesar de que cada departamento ou entidade ten unhas
funcións específicas a desempeñar, é importante que entre elas exista unha boa
comunicación e implicación mutua nos intereses deste plan, para optimizar recursos e
lograr a transmisión de valores á tódolos ámbitos.
VISIBILIDADE:
Facer visibles as diferenzas entre homes e mulleres, para facilitar o recoñecemento
das desigualdades e discriminacións que con elas se producen. Visualizar ás mulleres a
través da súa contribución ao desenvolvemento da sociedade, valorando o traballo que
tradicionalmente foron desempeñando, empregando un vocabulario non sexista, facendo
unha reflexión sobre a inxustiza dos privilexios nunha sociedade democrática e a
pervivencia de papeis sociais discriminatorios.
INCLUSIÓN:
As medidas e actuacións educativas diríxense ao conxunto da comunidade. Para o
fomento de valores en igualdade, requírese unha intervención dirixida tanto a homes
como a mulleres, para corrixir os desaxustes producidos por cambios desiguais nos papeis
tradicionais, para conciliar intereses e crear relacións de xénero máis igualitarias.
Actuacións encamiñadas a integrar as mulleres na totalidade dos ámbitos existentes.
TRANSVERSABILIDADE:
Os principios de igualdade deben estar presentes en todos e cada unha das
actuacións emprendidas pola administración pública e os demais entes que se inclúen
neste plan. Polo tanto, esta perspectiva de xénero se incluirá nos procesos de elaboración,
desenvolvemento e seguimento das accións incluídas neste ámbito.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
Co desenvolvemento do novo Plan se pretende facer unha intervención plena no
conxunto do ámbito local de Cerdedo e achegar coas actuacións propostas a cada unha das
áreas do municipio. Con esta diferenciación, marcaremos obxectivos específicos de cada
unha das áreas, para concretar as liñas de actuación e intervencións a levar a cabo,
formando ao mesmo tempo un conxunto integrado de medidas cunha coordinación entre
todas. As áreas diferenciadas son as seguintes:
SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.
A sensibilización do conxunto da cidadanía é un principio fundamental para poder
abordar cada unha das metas propostas. Con ela referímonos a que na maior medida do
posible, se logre unha concienciación en materia de igualdade de oportunidades, e que se
manifeste en cada un dos ámbitos. Polo tanto, non podemos limitar este ámbito a unha
sola actuación, senón que o principal obxectivo é fomentar esta perspectiva en todas e
cada unha das medidas propostas no presente plan, para lograr unha visión de conxunto
en materia de igualdade.
Achegar a poboación aquela información que lle poida ser de interese e difundir
tódolos principios e actuacións do plan, é fundamental para o seu propio cumprimento. As
vías e instrumentos de comunicación son: o Boletín Municipal, a páxina web do concello,
os paneis informativos municipais, e outros como as programacións dos diferentes
departamentos municipais nos que se pode incluír información de interese. Outros
ámbitos de importante difusión, son os centros escolares, o centro de saúde, os espazos
destinados a actividades culturais (como poden ser as casas culturais), e instalacións
municipais. Ademais levarase a cabo unha campaña de difusión con folletos e carteis
propios, así como outras medidas que se estimen oportunas.
OBXECTIVO 1

Promover un cambio de actitudes nas administracións,
fomentando unha concienciación en materia de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes.

ACTUACIÓNS:

-

Aplicar a todos os departamentos municipais na incorporación dunha perspectiva de xénero
en cada unha das súas actuacións.

-

Establecer convenios de colaboración con outras institucións para o desenvolvemento
conxunto de proxectos dirixidos a reforzar a igualdade de oportunidades.

-

Revisar e actualizar o uso da linguaxe non sexista en toda a normativa e documentación
emitida dentro do ámbito administrativo local.

OBXECTIVO 2

Facilitar encontros ou experiencias que inculquen valores en
materias de igualdade.

ACTUACIÓNS:

-

Promover intercambios de experiencias en materia de igualdade, para un maior enriquecemento
e fomento de relación interpersoais.

-

Realizar actos e xornadas que integren a igualdade como temática a tratar.
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OBXECTIVO 3

Fomentar valores de igualdade no conxunto da poboación.

ACTUACIÓNS:

-

Transmitir a través das imaxes municipais do concello principios de igualdade.

-

Emprego dende as administracións públicas dunha linguaxe non sexista.

-

Difusión de principios igualitarios por medio de textos temáticos e relatos.

OBXECTIVO 4

Dar a coñecer ao conxunto da poboación, o II Plan de Igualdade cos
seus propósitos e medidas.

ACTUACIÓNS:

-

Realización dunha campaña de difusión e información do Novo Plan de Igualdade.

-

Facilitar o acceso ao Plan a través de Internet por medio dun enlace na páxina web do concello.

-

Difundir os programas, proxectos e medidas que se establezan neste Plan mediante a publicación
de materiais divulgativos en diferentes soportes.

OBXECTIVO 5

Informar acerca dos recursos e servizos existentes nos diferentes
niveis de aplicación.

ACTUACIÓNS:

-

Establecer publicacións periódicas de información que poidan ser de interese para o colectivo de
mulleres, facilitando o acceso a tódalas medidas existentes nos diferentes niveis de aplicación.

OBXECTIVO 6

Difundir a visión dun concello igualitario,con propostas implícitas en
cada unha das áreas de actuación.

ACTUACIÓNS:

-

Transmitir a través das imaxes municipais do concello principios de igualdade.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Directrices e protocolos deseñados

-

Número de programas e/ou plans que incorporan esta perspectiva
no seu deseño e implementación.

-

Número de encontros, xornadas, espazos de traballo, intercambios de
experiencias,…

-

Número de recursos de difusión.

-

Número de folletos, trípticos, carteis de publicidade e informacións.

-

O Concello (todos os departamentos que o constitúen, tendo como
referencia o Departamento de Servizos Sociais).

-

Colectivos veciñais, da terceira idade, mocidade, asociacións,…

-

Centros de ensino e ANPA.

-

Outros axentes de atención pública e/ou privada do ámbito local.
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CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR , LABORAL E SOCIAL.
Son moitos os casos nos que as cargas familiares e as tarefas domésticas impiden,
sobre todo ás mulleres, poder desenvolver un traballo remunerado fóra dos seus
domicilios, dificultando así o logro dos obxectivos que se pretenden acadar con este plan.
A posibilidade de conciliar a vida familiar, laboral e persoal, está directamente relacionada
coa administración e usos do tempo. Este, para o desenvolvemento persoal e a mellora da
calidade de vida, pode ser optimizado por medio de medidas que empreguen mecanismos
de axuda mutua.
OBXECTIVO 1

Promover o reparto equilibrado das responsabilidades entre
homes e mulleres no ámbito doméstico.

ACTUACIÓNS:

-

Levar a cabo actividades destinadas ao ámbito do menor, persoas adultas e maiores de cara á
mellora das habilidades nos traballos domésticos e concienciación dunha labor compartida por
toda a familia.

OBXECTIVO 2

Sensibilizar á poboación do municipio sobre a importancia da
corresponsabilidade familiar.

ACTUACIÓNS:

-

Realizar campañas de sensibilización, acerca do reparto equilibrado de responsabilidades entre
mulleres e homes.

-

Traballar con mulleres e homes a perspectiva de xénero, para eliminar os estereotipos de
identidades femininas e masculinas.

OBXECTIVO 3

Mellorar e manter os servizos de conciliación existentes, para
facilitar a compatibilidade das obrigas laborais e familiares.

ACTUACIÓNS:

-

Establecer na medida do posible os servizos públicos máis demandados para favorecer á
conciliación laboral e familiar.

-

Ampliar os horarios daqueles servizos con actividades alternativas que permitan acadar a
conciliación da vida familiar e laboral.

-

Establecer outros tipos de servizos que axuden a conciliación laboral e familiar para o colectivo
de menores, terceira idade e/ou persoas con dependencia.

OBXECTIVO 4

Facilitar o acceso das mulleres con cargas familiares ao ámbito
laboral.

ACTUACIÓNS:

-

Dirixir unha oferta de formación a mulleres cun horario axeitado para compatibilizalo coas
demais obrigas e cargas familiares.

-

Apoiar os permisos compartidos de maternidade e paternidade ámbito laboral.
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INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de xornadas ou talleres de sensibilización e debate sobre os
estereotipos e reparto de tarefas.

-

Número de servizos de conciliación, horarios e número de usuarios
atendidos.

-

Número de cursos de formación e orientación laboral.

-

Número de permisos de maternidade compartida.

-

O Concello (todos os departamentos que o constitúen, tendo como
referencia o Departamento de Servizos Sociais).

-

Colectivos veciñais, da terceira idade, mocidade, asociacións,…

-

Centros de ensino e ANPA.

-

Outros axentes de atención pública e/ou privada do ámbito local.
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FORMACIÓN E EMPREGO.
Atendendo ao perfil da poboación feminina do municipio en idade de traballar,
marcase como principal obxectivo eliminar as barreiras inculcando valores de igualdade
nos accesos aos diferentes tipos de traballos, así como establecer unha valía da persoa en
base ás súas aptitudes e actitudes para desempeñar un traballo ou profesión e non polos
estereotipos de xénero.
Trátase de favorecer o acceso das mulleres ao ámbito laboral e mellorar a
formación ocupacional.
OBXECTIVO 1

Coñecer a realidade existente, analizando as problemáticas e
oportunidades existentes neste ámbito de actuación.

ACTUACIÓNS:

-

Realizar un estudo sobre as necesidades formativas e a situación laboral das mulleres do
municipio.

-

Elaborar unha recollida de opinións das mulleres do entorno por medio de cuestionarios que
reflexen as súas propostas e puntos de vista.

-

Investigar as condicións de traballo das mulleres, para coñecer os aspectos específicos das
posibles discriminacións laborais existentes por razón de sexo.

OBXECTIVO 2

Mellorar a formación profesional das mulleres para que poidan
acceder, mellorar ou promover no posto de traballo.

ACTUACIÓNS:

-

Promover porcentaxes de reserva na participación das mulleres nos programas municipais de
formación.

-

Fomentar a formación no ámbito as novas tecnoloxías, facilitando os recursos municipais
existentes.

-

Potenciar a adquisición de experiencia profesional, mediante a realización de prácticas en
empresas.

-

Implantar módulos temáticos de Igualdade naquelas acción formativas que se leven a cabo
para a Inserción Sociolaboral.

OBXECTIVO 3

Promover a inserción no mercado de traballo, facendo especial
incidencia en aquelas profesións que presentan unha escasa
participación de mulleres.

ACTUACIÓNS:

-

Deseñar itinerarios de Inserción laboral das mulleres de xeito individualizado.

-

Facilitar información ao ámbito empresarial acerca de subvencións e acudas das contratacións
existentes.

-

Apoio á iniciativa emprendedora dos proxectos laborais ou empresariais.
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OBXECTIVO 4

Fomentar, orientar e asesorar a cultura emprendedora na
poboación feminina.

ACTUACIÓNS:

-

Realizar accións formativas de información, orientación e asesoramento de creacións de
empresas ou/de autonomía laboral entre as mulleres.

-

Informar e asesorar sobre axudas para a creación de empresas ou autonomía laboral.

OBXECTIVO 5

Impulsar a eliminación de estereotipos sobre os tipos de traballo e
xerarquías no mundo laboral.

ACTUACIÓNS:

-

Dar a coñecer colectivos de mulleres e homes que desempeñan profesións pouco
representados, pola súa condición de xénero.

-

Fomentar valores de traballos en igualdade dende a educación aos menores adolescentes para
eliminar os estereotipos no ámbito educativo e futuro laboral.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de mulleres participantes na recompilación de información
en canto ás necesidades formativas, situación laboral e condicións.

-

Número de persoas demandantes de programas de formación e
número de prazas para o colectivo de mulleres.

-

Número de prazas creadas segregadas por sexo para os programas
de formación.

-

Número de visitas en busca de información e asesoramento,
segregadas por sexo e idade.

-

Número de mulleres que danse de alta laboral por conta propia ou
allea.

-

Departamento de Servizos Sociais.

-

Área Técnico de Emprego Municipal.

-

Departamento de Educación e Cultura.

-

Servizo Galego de Colocación da comarca.

-

Empresarios da comarca.

-

Empresas e docentes de formación.

-

Outras estamentos públicos de información e asesoramento laboral.
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PREVENCIÓN , SAÚDE E BENESTAR SOCIAL.
É importante analizar os diferentes roles e responsabilidades que asumen as
mulleres e os homes nas distintas etapas das súas vidas están determinados cultural e
socialmente e se traduce en diferente grao de vulnerabilidade.
Na saúde, por exemplo, o estado e os determinantes de saúde da muller e do
home, que inclúes factores de risco asociados aos roles que cada persoa desempeña;
formas de percepción, valoración e acción con efectos en comportamentos de riscos como
o tabaco, consumo de alcohol e a violencia de xénero; riscos ocupacionais; riscos na
conduta sexual e reprodutiva; detección temperá de problemas de saúde, diagnóstico e
adhesión aos tratamentos; coidados e apoio doméstico-familiar para a protección e
recuperación da saúde; etc. A mellora na información e a amplitude de recursos, son
cambios que se plantexan nos obxectivos desta área de actuación.
OBXECTIVO 1

Analizar a realidade existente das problemáticas sociais das
mulleres do municipio.

ACTUACIÓNS:

-

Analizar o perfil das demandas recollidas nos servizos sociais, coa finalidade de programar
novas actuacións ou complementar as xa existentes.

-

Realizar un estudo das problemáticas das mulleres, usuarias de servizos sociais, que orienten as
futuras intervencións neste ámbito.

OBXECTIVO 2

Achegar á poboación información dos recursos e servizos
existentes no eido dos servizos sociais, para mellorar a situación da
muller.

ACTUACIÓNS:

-

Informar as mulleres dos recursos e prestacións sociais existentes, orientando as mulleres que
así o soliciten en cada situación concreta.

-

Difundir mediante diversos soportes informativos, as medidas levadas a cabo nesta área de
intervención.

OBXECTIVO 3

Diminuír as problemáticas reflexadas mediante actuacións de
cambio social, por medio dunha intervención directa.

ACTUACIÓNS:

-

Desenvolver propostas de integración social e cultural dirixidas especialmente a mulleres con
maior índice de vulnerabilidade.

-

Potenciar os recursos existentes, para aquelas mulleres con cargas familiares e/ou laborais.

-

Reserva expresa de prazas dentro dos programas e prestacións de inclusión social, para
mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
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OBXECTIVO 4

Mellorar e incrementar a información no concello sobre temas de
saúde.

ACTUACIÓNS:

-

Difundir información acerca da saúde na muller e no home, en colaboración co centro médico
para previr enfermidades.

-

Difundir no colectivo xeral e especial na mocidade información de educación para a saúde:
sexual, consumo de sustancias aditivas, trastornos da conduta alimentaria, detección de
violencia de xénero, etc.

-

Integrar a información referente a esta temática nos medios de comunicación e difusión
municipais.

OBXECTIVO 5

Aumentar a formación en materia de saúde, aumentando a
responsabilidade no seu benestar físico, mental e emocional.

ACTUACIÓNS:

-

Reforzar e ampliar programas de detección e prevención de enfermidades, atendendo dende
esta perspectiva as enfermidade de índole sexual, así como de índole de xénero e psicosocial.

-

Crear talleres de formación en saúde dirixidos especialmente ás mulleres, atendendo as
peculiaridades correspondentes.

-

Incrementar accións educativas na infancia e mocidade para informar, orientar e asesorar en
tema de saúde e benestar físico, emocional e social.

-

Previr condutas de riscos e establecer puntos de asesoramento.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de anuncios en diversos soportes publicitarios das
prestacións socio-sanitarias e información de interese sobre a saúde
existentes no concello de Toque e a nivel comunitario.

-

Número de xornadas informativas, coloquios, etc. sobre saúde e
prevención dirixido as persoas adultas.

-

Número de actividades, talleres e outras accións sobre información e
prevención de riscos na infancia e mocidade.

-

Número de campañas para a prevención e detección precoz de
enfermidade.

-

Número de xornadas informativas, coloquios, etc. sobre tipos e
protocolo de detección e actuación ante casos de violencia de
xénero.

-

Departamento de Servizos Sociais.

-

Servizos Sociosanitarios.

-

Axentes de Formación.

-

Servizos de Seguridade Pública e de Axentes Xurídicos, Legais e
Defensora dos dereitos da persoa.

-

Área Técnica de Emprego.

-

Área de educación e cultura.

-

Asociacións veciñais e outros colectivos.

-

Centro educativo e ANPA.
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PREVENCIÓN E ERRADICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO.
Destácase a necesidade de establecer medidas de prevención, atención e de
protección ás mulleres en situacións de risco ou de violencia de xénero, dende unha
perspectiva integral, e potenciar a coordinación entre os diferentes axentes sociais que
interveñen nesta materia.
Aténdese á finalidade de facilitar a erradicación da violencia de xénero a través de
accións socio-educativas e previndo situacións de malos tratos e, no caso de existencia,
establecer actuacións eficientes e a coordinación dos organismos municipais e outros
estamentos para facilitar o exercicio dos dereitos da muller e a súa integracións social e
laboral.

OBXECTIVO 1

Concienciar á poboación de Cerdedo na importancia de erradicar e
previr esta problemática.

ACTUACIÓNS:

-

Difusión de textos ou citas que fagan un achegamento á realidade social e á problemática
existente.

-

Realizar actos conmemorativos en contra da violencia de xénero en datas especiais.

-

Realizar actividades especiais dirixidas á poboación escolar para a prevención de actos de
violencia, mediante estratexias e métodos de resolución de conflitos non violentos.

-

Establecer charlas e xornadas de Sensibilización e formación no ámbito educativo e veciñal.

OBXECTIVO 2

Establecer accións para o fomento dunha actitude crítica en contra
da violencia de xénero e a súa prevención.

ACTUACIÓNS:

-

Dar a coñecer as formas de violencia de xénero (física e psicolóxica, económica, sexual e abusos
sexuais, acoso sexual, tráfico de mulleres e nenas, e calquera outra forma de violencia recollida
nos tratados internacionais) a toda a poboación, dende o colectivo infanto-xuvenil, persoas
adultas e persoas maiores.

-

Concienciar á poboación na responsabilidade cidadás en canto á necesidade de alertar aos
axentes de intervención.

-

Promover a participación e integración entre escola e comunidade a fin de desenvolver accións
que permitan detectar situacións de violencia de xénero e pautas de actuacións.

OBXECTIVO 3

Establecer e optimizar os recursos existentes para aquelas
intervención que teñen como meta erradicar a violencia de xénero.

ACTUACIÓNS:

-

Establecer pautas de coordinación entre a administración local e o distintos órganos implicados
na consecución deste obxectivo.

-

Realizar un protocolo de intervención ante situacións de malos tratos, derivando aos servizos
requiridos para levar a cabo unha intervención especializada.

-

Difusión da información referente a servizos e recursos relacionado coa problemática da
violencia de xénero, tanto a nivel municipal como a outros niveis máis globais.
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OBXECTIVO 4

Favorecer, en caso de existencia, a integración plena do colectivos
de mulleres maltratadas nos diferentes ámbitos sociais.

ACTUACIÓNS:

-

Priorizar o acceso das vítimas de malos tratos do ámbito familiar aos diferentes programas
municipais existentes, establecendo criterios favorecedores da súas integración.

-

Levar a cabo un seguimento con medidas de integración social, por medio de proxectos
individualizados que se adapten as súas necesidades.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de soportes publicitarios sobre a sensibilización en contra
da violencia de xénero.

-

Número de actuacións dirixidas aos menores, persoas adultas e
persoas maiores sobre información e protocolos de actuación ante a
violencia de xénero.

-

Número de actos conmemorativos en contra da violencia de xénero
e fomento da igualdade.

-

Número de persoas en situación de risco de violencia de xénero
participantes nos programas de integración educativa, laboral e
social.

-

Departamento de Servizos Sociais

-

Outros departamentos do concello implicados nos programas de
integración (educativo, laboral e social).

-

Servizos sociosanitarios.

-

Servizos de Seguridade Pública e de Axentes Xurídicos, Legais e
Defensora dos dereitos das persoas.

-

Asociacións veciñais e outros colectivos.

-

Centro Educativo e ANPA.
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ASOCIACIONISMO, CULTURA E TEMPO DE LECER.
A cultura e deporte son instrumentos básicos de transmisión de valores, pautas,
actitudes e comportamentos que afectan a cada un dos ámbitos da nosa vida diaria, sendo
medios que buscan o desenvolvemento e crecemento persoal dos individuos. Polo tanto,
débense ter en conta á hora de fomentar valores e sensibilizar ao conxunto da poboación.
O aproveitamento do ocio e tempo de lecer de forma positiva é moi importante
para establecer pautas que favorecen as relacións familiares e sociais, así como os
aspectos psicolóxicos. É tamén pode favorece a participación coeducativa e a integración
de grupo sen atender aos aspectos estereotipados do xénero.
OBXECTIVO 1

Desenvolver actuacións de promoción e formación que faciliten o
asociacionismo de mulleres.

ACTUACIÓNS:

-

Promocionar e crear novas actividades no ámbito asociativo.

-

Fomentar o asociacionismo de diversos colectivos, establecendo transversalmente ou
directamente a temática da igualdade de xénero.

-

Prestar asesoramento as asociacións e colectivos xa existentes, para a planificación e
desenvolvemento de actividades no fomento e temas de interese na igualdade de xénero.

-

Realizar cursos de formación en materia de autoxestión das asociacións, orientadas en materia
de igualdade.

OBXECTIVO 2

Apoiar aquelas asociacións de mulleres na súa consolidación e
actuacións dirixidas ao ámbito da muller.

ACTUACIÓNS:

-

Crear encontros con certa periocidade, entre asociacións, para un intercambio de experiencias
e posta en común de valores compartidos.

-

Prestar apoio por medio de subvencións as asociacións no desenvolvemento e planificación de
medidas e actividades que favorezan transversalmente o fomento da igualdade de xénero.

OBXECTIVO 3

Lograr unha integración en tódalas áreas do movemento asociativo
que se atope involucrado en materia de igualdade.

ACTUACIÓNS:

-

Involucrar as asociacións e colectivos na programación de actos e actividades levadas a cabo
no ámbito da igualdade.

-

Propiciar a colaboración das asociacións de mulleres no deseño do presente plan, para que
aporten suxerencias e problemáticas existentes.

OBXECTIVO 4

Fomentar unha maior presenza de mulleres nos ámbitos de
educación, cultura e deporte, e fomentar nos mesmos a
desaparición de aspectos desigualitarios.

ACTUACIÓNS:

-

Establecer medidas que faciliten o acceso as accións do aproveitamento do ocio e do lecer,
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desenvolvéndoas nun amplo espectro horario.

-

Facilitar especialmente a incorporación das mulleres con especial vulnerabilidade.

OBXECTIVO 5

Sensibilizar aos colectivos para que identifiquen e modifiquen
actitudes e condutas sexistas.

ACTUACIÓNS:

-

Protagonizar xornadas e Actos, dentro do recoñecemento social, nas distintas temática, da
muller.

-

Realizar un estudo sobre a importancia das mulleres na historia, por medio dun traballo de
campo con recollidas de datos dos propios habitantes do concello.

-

Crear espazos de encontro e diálogo entre homes e mulleres para superar situacións de
desigualdade.

-

Fomentar xuntanzas e foros de debate que traten diferentes temáticas propostas polos
habitantes do concello, orientadas a introducir o concepto de igualdade.

-

Divulgar a acción cultural e artística das mulleres.

-

Promover actuacións que visualicen as aportacións das mulleres no ámbito.

OBXECTIVO 6

Equiparar as actividades, tanto deportivas como culturais, evitando
así diferenciacións por cuestión de sexo.

ACTUACIÓNS:

-

Dar a coñecer mulleres e homes que desempeñan actividades deportivas ou culturais nas que
os ámbitos feminino e masculino están pouco representadas.

-

Integrar a homes e a mulleres nas mesmas actividades sen diferenciación algunha por tipo de
actividade cultural o de ocio a desenvolver.

-

Levar a cabo campionatos deportivos de equipos mixtos para o fomento da igualdade nos
xogos de equipos.

OBXECTIVO 7

Propoñer, deseñar e cooperar en actuacións e proxectos
coeducativos para corrixir as desigualdades a través da educación
nos menores e mocidade.

ACTUACIÓNS:

-

Dar a coñecer mulleres e homes que desempeñan actividades deportivas ou culturais nas que
os ámbitos feminino e masculino están pouco representadas.

-

Deseñar actividades extraescolares con temáticas de igualdade para traballar no eido escolar
fóra das aulas.

-

Impartir formación en materia de igualdade e resolución de conflitos en ANPAS con estratexias
e habilidades resolutivas.

-

Impulsar medidas para a convivencia entre nenas e nenos por medio de medidas de
educación en valores de igualdade, por medio de convivencias ou talleres de fomento destes
principios.
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OBXECTIVO 8

Impulsar e potenciar a formación e o desenvolvemento persoal das
mulleres.

ACTUACIÓNS:

-

Establecer medidas que faciliten o acceso á educación, desenvolvéndoas nun amplo espectro
horario.

-

Facilitar especialmente a incorporación á educación de colectivos de mulleres con especial
vulnerabilidade.

OBXECTIVO 9

Facilitar a formación ás persoas de influencia educativa formais e
non formais, tanto no ámbito escolar coma no familiar.

ACTUACIÓNS:

-

Incrementar as accións formativas para o profesorado de educación sobre valores igualitarios
nunha educación non sexista.

-

Realizar accións formativas non formais, no eido da educación en Igualdade.

-

Deseñar materiais didácticos con instrumentos e estratexias que faciliten o tratamento desta
temática.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de talleres formativos, actividades, xornadas informativas e
outras accións sobre temáticas igualdade de xénero fomentado
polas asociacións e colectivos existentes.

-

Número de talleres formativos, actividades, xornadas informativas e
outras accións sobre temáticas igualdade de xénero fomentado
polas asociacións e colectivos existentes.

-

Número de accións lúdicas educativas en canto ao fomento da
igualdade e a coeducación.

-

Número de talleres formativos sobre igualdade e habilidades sociais
dirixidas ás familias ou á colectividade xeral.

-

Número de usuarios segregados por sexo en canto a participación
de actividades culturais, lúdica-educativas e deportivas

-

Número de participantes segregadas por sexo e número de actos e
xornadas conmemorativa en canto ao papel da muller na sociedade
dende a perspectiva historico-cultural, científica, artística, política,
económica e social.

-

Departamentos de Servizos Sociais, Educación e Cultura e Deportes
e Ocio.

-

Centro Educativo, ANPA.

-

Asociación veciñais e outros colectivos.
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PARTICIPACIÓN SOCIAL E NIVEL DE RESPOSABILIDADE
A participación cidadá é como un medio empregado para sumar esforzos e
compartir ideais, levando a cabo respostas entre todos. Trátase dun movemento que ten a
súa presenza no Concello de Cerdedo cun importante número de entidades e unha alta
participación.
Para acadar os obxectivos deste plan e a execución das actividades, son
imprescindibles cada unha das areas de incidencia, pero este colectivo presenta un
especial interese pola súa implicación a nivel social e como un medio de sensibilización e
difusión. Trátase de equiparar a participación social e política de mulleres e homes no
municipio.
OBXECTIVO 1

Impulsar medidas que potencien a participación social das mulleres
no Concello.

ACTUACIÓNS:

-

Incrementar as accións formativas para o profesorado de educación sobre valores igualitarios
nunha educación non sexista.

-

Visualizar e valorar a mulleres que participen nos distintos ámbitos do municipio.

-

Ofrecer apoio e asesoramento as empresas para a realización de plans en materia de
igualdade.

-

Mostrar e achegar ao ámbito municipal outras experiencias que se levaron ou se están a levar a
cabo en materia de igualdade.

OBXECTIVO 2

Incrementar a presenza de mulleres en asociacións, colectivos e no
ámbito político.

ACTUACIÓNS:

-

Favorecer a participación activa das mulleres na vida pública, promovendo unha presenza máis
equilibrada de homes e de mulleres nestes ámbitos.

-

Realizar campañas de sensibilización e fomento do principio de igualdade na realidade social
do concello, para fomentar a participación das mulleres no eido social.

-

Orientar e dar información a aquelas mulleres que queiran integrarse ou por en marcha algún
movemento de participación social.

INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de mulleres participantes en postos de relevancia no
ámbitos do municipio.

-

Número de entidades ou empresas interesadas na elaboración do
plan de igualdade

-

Número de accións que fomentan a participación das mulleres.

-

Departamento de Servizos Sociais e todos os departamento do
concello.

-

Asociacións e colectivos, empresas e pequenos comercios.
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COMUNCICACIÓN E XÉNERO.
Os medios de comunicación deberán ter un papel activo na visualización das
mulleres na sociedade fomentando a súa presenza como protagonistas da información en
todas as áreas, comprometéndose na procura de fontes femininas para a elaboración da
información e abordando os temas que afectan especificamente ás mulleres. ademais
deberán introducir de maneira transversal a perspectiva de xénero, que permite ver as
circunstancias que afectan a mulleres e homes de maneira específica e botar luz ás
desigualdades de xénero que se manteñen na sociedade.
Tamén preténdese loitar pola erradicación dos estereotipos que redundan nun
tratamento diferente de homes e mulleres nos contidos e comprometerse de xeito activo
coa incorporación dun uso inclusivo da linguaxe non sexista.
OBXECTIVO 1

Establecer accións para o fomento dunha actitude crítica.

ACTUACIÓNS:

-

Facilitar o encontro de profesionais dos distintos ámbitos de intervención relacionados coa
igualdade de oportunidades, especialmente o profesorado, favorecendo o intercambio de
experiencias e o apoio mutuo.

-

Debater sobre a educación en igualdade nos ámbitos educativo e social.

-

Promover a participación e integración entre escola e comunidade a fin de desenvolver accións
que permitan detectar os problemas educativos e sociais que os afectan e aportar alternativas
de solución que contribúan a mellorar a sociedade na que vivimos.

OBXECTIVO 2

Fomentar a igualdade a través dos medios de comunicación e o
emprego dunha linguaxe non sexista.

ACTUACIÓNS:

-

Promover e practicar nos medios de comunicación o establecemento de contidos non sexista e
o emprego dunha linguaxe común igualitaria.

-

Comprender a importancia da sensibilización para promover o cambio de mentalidades,
actitudes e prácticas en relación coa igualdade de oportunidades e a convivencia.

OBXECTIVO 3

Establecer acción de educación para o consumo a favor da
erradicación dos estereotipo de xéreno, e valoración crítica no
tratamento da igualdade de xénero.

ACTUACIÓNS:

-

Fomentar nos ámbitos educativos, a importancia dun consumo sen desigualdades, por medio
de intercambio de xoguetes e/ou obradoiros diversos.

-

Coidar a imaxe das corporación de cara ao fomento da igualdade de xénero.
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INDICADORES
DE AVALIACIÓN

AXENTES
INVOLUCRADOS

-

Número de soportes publicitarios en canto a sensibilización e
erradicación dos estereotipos de xénero e promoción dunha
linguaxe non sexista.

-

Número de xornadas informativas e formativas para o análise da
publicidade directa e indirecta dentro dos distintos medios de
comunicación e o emprego da linguaxe.

-

Número de actividades para erradicar os estereotipos de xénero.

-

Departamento de Servizos Sociais e todos os departamento do
concello.

-

Asociacións e colectivos.

-

Ámbitos educativos e laborais.
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AVALIACIÓN E INDICADORES
AVALIACIÓN DO PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE
A avaliación é instrumento imprescindible para coñecer os progresos acadados no
camiño cara á igualdade. A finalidade última da avaliación é coñecer o grao de
cumprimento das actuacións comprometidas no plan e medir o impacto de xénero das
ditas actuacións realizadas no avance cara á igualdade.
Trátase dun proceso reflexivo e rigoroso de indagación sobre a realidade obxecto
de estudio. Neste caso, centrarémonos nos homes e mulleres do municipio de Cerdedo,
poboación a cal van dirixidas as actuacións deste plan.
Nesta etapa, o obxectivo é coñecer a súa incidencia, repercusión das acción e o grao
de desenvolvemento das medidas programadas.
A avaliación debe ser considerada como un proceso continuo que estará presente
ao longo de tódalas fases do plan, é dicir, dende a primeira fase de planificación, ata o
remate do plan. Conta con 4 etapas diferenciadas:
PLANIFICACIÓN:

Nela defínese o que se vai avaliar, si se trata dunha actividade, dunha medida ou
dun obxectivo. Esta determinará o tipo de avaliación que se vaia a emprender así como os
obxectivos que se busquen e o tipo de indicador a ter en conta.
CONCRECIÓN:

Lévase a cabo por medio da recollida de información e para iso determínase que
indicador vamos empregar para valorar o grao de cumprimento dos compromisos que se
adquiren. A información pode recollerse por diversos medios, pero debe realizarse de
xeito fiable, documentando cada unha das medidas.
DEFINICIÓN DE INDICADORES:

Durante esta etapa deséñanse e constrúense indicadores de seguimento, para ver
como se vai desenvolvendo o plan.
ANÁLISE E INFÓRMENES:

Esta etapa busca responder ás preguntas de partida para saber si a medida foi satisfactoria
e axeitada. Facendo unha elaboración de datos, avaliando o contraste e as conclusións que
se acadan do mesmo. Esta última etapa vainos permitir definir as próximas liñas de
actuación.

42

I P LA N M UNIC IP A L D E IG UA LD A DE DE OP OR TU NID A D E S E N TR E M U LLE RES E HOM ES 2 012 -2 00 16

INDICADORES XERAIS DE AVALIACIÓN:
Os indicadores cuantitativos empregan unha metodoloxía na cal se recollen e
analizan datos numéricos sobre variables e recolle cantidades cuantificables (número de
accións, número de participantes desgregados por xénero, número de recursos
empregados, número de servizos creados, etc). Estes datos son obxectivos.
Por outra banda, os indicadores cualitativos, céntranse na recollida de opinións e
outros datos subxectivos como apreciacións, grao de satisfacción, calidades ou actitudes
(enquisas de valoración, caixa de suxerencias, observacións, etc.)
Para a avaliación continuada, os indicadores de seguimento estarán presentes en
cada área e acción. Tamén terase en conta os resultados da avaliación do plan anterior e,
por iso, retoma e dálles continuidade a algunhas das actuacións comprometidas e
emprendidas, xa que o obxectivo polo que foron acordadas as ditas actuacións aínda está
por acadar.
Os datos e o resultado das conclusións que se desprenden dos datos obtidos
amosan que a meirande parte das actuacións veñen a cubrir as definidas como
necesidades prácticas ou básicas das mulleres, sen entrar a cubrir as necesidades ou
intereses estratéxicos das mulleres. De aí, o compromiso do actual do Concello de Cerdedo
é de impulsar o empoderamento das mulleres e de poñer en valor os temas de xénero.
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CONCLUSIÓNS

Cerdedo, 29 de outubro de 2012
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