
Concello de Ponteceso

2007-2012

II Plan de Igualdade 
de 

Oportunidades 
entre homes e mulleres



Edita: XUNTA DE GALICIA
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Secretaría Xeral da Igualdade

Concello de Ponteceso
Sección de Educación Familiar

Novembro de 2007



II Plan de Igualdade 
de 

Oportunidades 
entre homes e mulleres

do Concello de Ponteceso



I N D I C E:

1.- INTRODUCIÓN

2.- CONTEXTUALIZACIÓN.

3.- RECURSOS DO Concello

4.- AREAS DE ACTUACIÓN.

      ÁREA1.- DE SAÚDE E PROMOCIÓN DA CALIDADE DE VIDA.

- Obxectivo

- Actuacións

      ÁREA 2.- VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

- Obxectivos

- Actuacións.

      ÁREA 3.- DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN LABORAL.

- Obxectivos

- Actuacións.

      ÁREA 4.- DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO.

- Obxectivo

- Actuacións.

      ÁREA 5.- DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL.

- Obxectivos

- Actuacións.

      ÁREA 6.- DE CULTURA, EDUCACIÓN E DEPORTES.

- Obxectivos

- Actuacións.

5.-TEMPORALIZACIÓN.

6.-AVALIACIÓN.



1.- INTRODUCCIÓN



O Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades (PIOM) é un 

instrumento de traballo, no que se marcan uns obxectivos por cada área 

de actuación e se establecen actuacións dirixidas a combater as 

situacións de desigualdade que sofren as mulleres  en todos os ámbitos 

da vida: económica, social, política e cultural, accións todas elas 

encamiñadas a lograr unha igualdade real e efectiva entre mulleres e 

homes. Ademais ten unha incidencia moi directa para todas as persoas 

que habitan no Concello por ser este o marco por excelencia da 

convivencia de homes e mulleres, e a administración local a instancia 

máis cercana ás necesidades e intereses da ciudadanía.

O II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 

do Concello de Ponteceso foi elaborado partindo da situación da muller en 

Ponteceso e tendo como antecedentes a avaliación do anterior Plan de 

Igualdade municipal (2004-2006), contando  coa participación e 

implicación das distintas áreas municipales e con propostas presentandas 

polo tecido social. Ademais tivéronse en conta  diferentes marcos 

referenciais no ámbito internacional, comunitaria, estatal e autonómico.

A historia amosounos unha imaxe distorsionada das mulleres 

presentándoas relegadas ao ámbito privado, tendo como papel principal 

nas súas vidas a maternidade, a cria e educación dos seus fillos, a 

organización do fogar, etc. A mediados do século XVIII comenzan a xurdir 

movementos que reclaman os dereitos das mulleres  que foran ignorados 

durante séculos. O recoñecemento por parte dos organismos 

internacionais da existencia dunha desigualdade real entre homes e 

mulleres determinou a posta en marcha do que hoxe coñecemos como 

políticas de igualdade, que teñen como obxectivo eliminar os obstáculos 

que dificultan a efectiva implantación dos dereitos e oportunidades que 

recollen as leis e normativas. Ademais están en consonancia coa 

Constitución Española e co marco xurídico internacional, e son necesarias 

porque as desigualdades existentes entre mulleres e homes non 

desaparecen por si soas.

A ONU é a institución responsable de elaborar recomendacións e 

informes sobre a situación das mulleres no mundo. Neste senso as 

conferencias internacionais e as súas decisións considéranse 

antecedentes das políticas de igualdade.



 No ámbito internacional existen diversas declaracións e tratados, 
entre os cales destacan: a declaración dos dereitos humans (1948), a 
declaración das Nacións Unidas sobre a eliminación da discriminación 
contra a muller (1967), a Convención sobre a eliminación de todas as 
formas de discriminación contra a muller (1993), as Conferencias de 
Copenhaguen (1980) e de Nairobi (1985), contribuiron a impulsar 
cambios importantes como a creación de mecanismos para poñer en 
marcha accións concretas contra a discriminación das mulleres. A IV 
Conferencia Mundial das Mulleres celebrada en Beijing (China) en 1995 
que supuxo o compromiso gubernamental de erradicar a discriminación 
de xénero. Elaborando para iso, dous documentos, a declaración de 
Beijing e a Plataforma para Acción, que se define como un programa 
encamiñado  a crear as condicións necesarias para darlle un papel 
importante ás mulleres na sociedade, realizando un chamamento  para 
poñer en marcha medidas que derriben os obstáculos que dificultan a 
participación activa das mulleres  en todas as esferan da vida pública e 
privada e a súa participación no proceso da toma de decisións na 
economía, na sociedade, na cultura e na política.

No ámbito comunitario, realizáronse programas e accións, 
adoptáronse acordos marco e directrices adoptadas polo Consello de 
Europa. Sendo o “Programa de Acción Comunitario para a Igualdade de 
Oportunidades entre Homes e Mulleres o que constitúe o marco de 
referencia e orienta as directrices, obxectivos e accións dos plans de 
igualdade, tanto no ámbito estatal como no autonómico e local.

No ámbito estatal, a Constitución española sinala que lles 
corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a 
liberdade e igualdade das persoas sexa real. O IV Plan de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes (2003-2006), no cal se 
establecen as liñas de actuación do Instituto da Muller, co fin de introducir 
a igualdade de xénero en todas as políticas de intervención, así comno de 
impulsar o avance das mulleres naqueles ámbitos da vida social nas que a 
súa presenza sexa ainda insuficiente.

No ámbito Autonómico, o IV Plan de Igualdade de Oportunidades 
entre Mulleres e Homes da Comunidade Autónoma de Galicia (2002-
2005), e por uotra banda, a Lei 7/2004 para a Igualdadede Mulleres e 
Homes. Todos estes documentos determiñan as liñas a seguir no 
desenvolvemento de Plan de Igualdade.
      



2.- CONTEXTUALIZACIÓN



Co fin de perseguir e promover a igualdade de xénero no ámbito 

local a través da incorporación do principio de “mainstreaming” nas 

prácticas municipais e tras estudar a situación do Concello de Ponteceso 

neste marco, fíxose ver a importancia de facer un Plan de Igualdade de 

Oportunidades entre Mulleres e Homes (PIOM), perspectiva desde a que 

surxiu o I Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal, que abarcou do 

periodo comprendido entre os anos 2004 e 2006, nesta mesma liña pero 

xa tendo unha avaliación positiva dos resultados deste I Plan, elaborouse 

o II Plan no noso Concello.

O Concello de Ponteceso é un municipio da provincia da Coruña 

que ocupa o extremo máis oriental da Costa da Morte. A extensión 

municipal é de 87,7 km cadrados e a súa poboación de dereito é de 6.512 

habitantes (datos a data 26/03/ 2007). Componse de catorce parroquias ( 

Xornes, Pazos, Tallo, Tella, Anllóns, Corme-Porto, Corme-Aldea, 

Brantuas, Miñons, Cores, Nemeño, A Graña, Cospindo e Langueirón) e 

ten dous núcleos urbanos (Ponteceso e Corme-Porto). Polo que estamos 

ante unha poboación dispersa e maoritariamente rural, o que dificulta o 

asociacionismo e a interrelación. Este feito ponse de manifesto cando 

sinalamos que só hai dúas asociacións de mulleres ubicadas en cada un 

dos núcleos urbanos do Concello.

Con respecto ao perfil poboacional, é importante sinalar que a 

maioría da poboación está en idade de xubilación e que existe un 

importante descenso demográfico provocado, en grande medida, pola 

emigración cara a cidade e tamén cara ao extranxeiro ao longo dos 

últimos vinte anos. O descenso poboacional cífrase orredor dun 15 %. A 

pirámide da poboación do noso Concello debuxa a descompensación 

entre a poboación xuvenil e da terceira idade, na franxa de idade 

comprendida entre 0 e 19 anos hai 818 persoas, a partir de 60 anos hai 

2.211 persoas. Tamén pon de manifesto que a poboación feminina, o 

colectivo máis numeroso, no intervalo de idade a partir dos 70 anos é 

superior ao dos homes, mentres que estes son maioría no rango de idade 

entre os 0-69 anos.
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O Concello mostra un saldo migratorio negativo, motivado 

principalmente, polo elevado número de saídas do Concello cara a outras 

localidades dentro da mesma provincia, o que provoca un forte 

desequilibrio respecto a menor cifra de entradas. Os principais destinos  

son os concellos de Carballo e A Coruña, segundo a opinión recollida na 

entrevista realizada ao persoal técnico do Concello.

No ámbito educativo, dispoñemos de diversos centros de ensino 
regrado: dous de primaria nos núcleos poboacionais de Ponteceso e 
Corme-Porto, sete escolas unitarias de educación primaria, un centro de 
secundaria, un centro de bacharelato e ciclos formativos no núcleo 
urbano de Ponteceso.

No ámbito laboral, segundo os datos das tendencias de emprego 
do mes de outubro de 2007 son as seguintes.
Por sexo e  idade no concello de Ponteceso había no mes de outubro 273 
persoas no paro;  29 eran menores de 25 anos, das cales 14 eran homes e 
15 mulleres;  244 abarcaban o resto das idades: 91 homes e 153 
mulleres.

Por sectores, das 273 persoas en demanda de emprego, 17 
pertencen ao sector agrícola e gandeiro, 72 á industria, 36 á 
construcción, 114 ao sector servizos e 34 son persoas que ainda buscan 
o seu primeiro emprego.

Con respecto aos órganos políticos  municipais que saíron elixidos 
nas eleccións de maio de 2007 a presenza feminina no Pleno Municipal é a 
seguinte: Partido Popular: 7 concelleiros, dos cales, 5 son homes e 2 
mulleres; PSOE: 3 concelleiros, todos homes;   BNG : 3 concelleiros, 2 
homes e 1 muller. En canto á Xunta de Goberno Local todos os seus 
representantes son homes.

No que respeta a área sanitaria, o Concello conta con dous centros 
de saúde, ubicados en Corme Porto e en Ponteceso, e un PAC (Punto de 
Atención Continuada) con horario continuado e centralizando o servizo 
para todo o Concello así como para os habitantes de Laxe e Cabana de 
Bergantiños. A cabeceira do Concello de Ponteceso dista uns 50 
quilómetros do hospital de referencia, o Complexo Hospitalario Juan 
Canalejo,  na  Coruña.



A finais do 2007 está previsto que empece a funcionar unha 

Galescola de nova construcción no Concello de Ponteceso. Esta escola 

infantil dependente da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, ten 

unha capacidade de 64 plazas para nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Por outra banda, dende outubro do 2006, a través dun convenio 

de colaboración asinado entre o Servizo de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller, o Concello da Laracha e o Concello de Ponteceso, 

púxose en marcha un Punto de Información á Muller, situado na Casa do 

Concello. Co obxectivo de atender ás demandas e necesidades das 

mulleres do Concello de xeito individualizo e confidencial. Dende este 

servizo proporcionase atención individualizada ás mulleres mediante 

asesoramento e información sobre os recursos e servizos específicos para 

as mulleres dispoñibles no seu ámbito territorial; información e 

asesoramento xurídico, psicolóxico e asistencial específico para mulleres 

vítimas da violencia de xénero; difusión de campañas e actividades 

impulsadas dende a Secretaría Xeral de Igualdade e o Servizo Galego de 

Igualdade; colaboración nas actividades desenvolvidas dende o Concello 

en materia de Igualdade de Oportunidades, así como aquelas dirixidas ás 

mulleres en xeral.

Os servizos que se presta son información e xestión de recursos en 

diferentes áreas: xurídica e psicolóxica, orientación profesional e 

emprego, recursos asistenciais, saúde, ocio e tempo libre, axudas e 

subvencións de ámbito estatal, autonómico e local dirixida a mulleres e 

asistencia a mulleres vítimas de violencia de xénero.

O horario de atención é os luns en horario de 10:00 a 12:00 h.



3.- RECURSOS DO CONCELLO



No  Concello  de  Ponteceso  contamos  cos  seguintes  recursos:

RECURSOS DE OCIO E TEMPO LIBRE

Instalacións deportivas:

- Un pavillón municipal en Corme Porto.Está previsto a construcción 

doutro en Ponteceso
-  Un campo de futbol en Ponteceso.
-  Pistas deportivas en varias parroquias: Pazos, Tella, Brántuas, Xornes...

      Parques e paseo fluvial e marítimo en Ponteceso e Corme 

Porto,respectivamente, así como zonas verdes en case todas as 

parroquias
- Unha piscina de uso municipal situada no colexio de primaria de 

Ponteceso.
-  Unha biblioteca municipal en Ponteceso
- Está próxima a rematar a construcción da nova Casa da Cultura de 

Ponteceso
-  Club de xubilados en Corme Porto

RECURSOS PARA A POBOACIÓN XUVENIL

- Centro de Información Xuvenil dende o que, ademáis dos propios 

servizos de información sobre estudios, campamentos ou actividades 

deportivas, ofértanse cursos formativos ou xornadas divulgativas sobre 

temas de interese xeral .
- Na Aula de Informática, situada na oficina de Información Xuvenil, 

ofértanse  cursos gratuitos, tanto de iniciación como de 

perfeccionamento de informática.
- No departamento de deportes tamén dispoñen de cursos e escolas 

deportivas nas que se pode participar
- No departamento de servizos sociais e no Programa de educación 

familiar, organizan  escolas de pais, cursos e actividades para a 3ª idade, 

contacontos nos colexios, programas de respiro infantil para pais, 

informática para mulleres...



RECURSOS ESPECÍFICOS PARA MULLERES

Ademáis das dúas asociacións de mulleres, as consultas ou prestacións 
de servizos específicos para mulleres, lévanse a cabo a través do Punto de 
Información á Muller,dende o departamento de Servizos Sociais e dende o 
Programa de Educación Familiar, situados nas oficinas do Concello en 
Ponteceso, e tamén os mércores e venres na oficina municipal de Corme.

RECURSOS PARA O FOMENTO DO EMPREGO 

Ponteceso conta cos servizos dun axente de emprego e desenvolvemento 
local, na casa do concello.
En xaneiro de 2007 púxose en marcha un Obradoiro de Emprego que ten 
como finalidade rehabilitar a casa rectoral da parroquia de Cospindo. Nel 
participan 36 persoas, 14 homes e 22 mulleres, e será a futura sede da 
Fundación Eduardo Pondal.

RECURSOS DE SEGURIDADE CIDADÁ

O municipio de Ponteceso dispón de:
- Policía Local: 4 axentes
- Cuartel da Garda Civil
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
- Ademáis estase a constituir unha Agrupación de Voluntariado Social
A comisaría de Policía Nacional máis próxima está na Coruña, a 50 kms de 
distancia, aproximadamente.

TRANSPORTE PÚBLICO

O transporte publico está cuberto por dúas liñas de autobús, unha delas, a 
que cobre o traxecto dende Corme ata A Coruña, comunica distintas 
localidades do propio concello, Ponteceso entre elas, e pasa tamén pola 
vila de Carballo. A outra liña une as localidades de Laxe e Ponteceso, 
parando en distintos puntos do concello.
Este tipo de transporte non dá cobertura a todo o municipio, senón 
aproximadamente a oito das catorce parroquias. A poboación residente 
nas seis restantes parroquias sofre importantes limitacións ao ter que 
depender de taxi ou de vehículo particular. Esta situación agrávase
especialmente entre as persoas maiores,dado que,polo xeral, a poboación 
máis nova dispón de coche para os seus desprazamentos.



4.- ÁREAS DE ACTUACIÓN



ÁREA 1: SAÚDE E PROMOCIÓN DA CALIDADE DE VIDA.

              OBXECTIVOS:
1.1. Mellorar a calidade da comunidade en xeral, e das mulleres en 
particular, promovendo medidas para mellorar a súa saúde desde una 
perspectiva integral e o seu benestar biolóxico, psicolóxico e social.

ACTUACIÓNS:
- Participar activamente en campañas e programas que contribúan a 
detectar precozmente as enfermidades propias da muller.
- Realizar en colaboración cos e cas profesionais da saúde actividades de 
formación e información a mulleres, dende una perspectiva de xénero e 
tendo en conta as particularidades destas, onde se aborden aspectos 
sanitarios tales como: métodos anticonceptivos, embarazo, parto, 
postparto, menopausa…
- Divulgar entre as mulleres, en coordinación cos e cas profesionais do 
centro de saúde, a necesidade de someterse a controis sanitarios para 
previr enfermidades específicas.
- Informar e previr nos adolescentes, sobre o risco de hábitos alimenticios 
non saudables e de consumo de alcohol e outras sustancias, 
proporcionando a información adecuada.
- Impulsar e difundir programas específicos de prevención do embarazo na 
adolescencia.

ÁREA 2: VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES.

              OBXECTIVOS:
2.1. Promover medidas que contribúan a prevención da violencia de 
xénero.
              
ACTUACIÓNS:
- Sensibilizar á sociedade en xeral, e ás mulleres en particular, do grave 
problema que representa a violencia de xénero levando a cabo campañas 
destinadas a sensibilizar e reflexionar a opinión pública.
- Adoptar medidas de prevención no ámbito educativo a través da 
implantación de programas de prevención da violencia e sobre igualdade 
de oportunidades  nos Centros de Educación de Primaria e Secundaria do 
municipio.
- Informar ás mulleres sobre os recursos dos que dispoñen na comunidade 
para poñer fin ás situación de maltrato.



2.2. Ofrecer unha atención integral ás mulleres vítimas de violencia de 
xénero.

ACTUACIÓNS:
- Achegar a todas as mulleres vítimas de violencia de xénero a 
información sobre os recursos dispoñibles para ofrecerlles apoio e 
protección.
- Ofrecer as mulleres vítimas de violencia e aos seus fillos e fillas apoio 
psicolóxico.
- Ofrecer as mulleres vítimas de violencia asesoramento xurídico.
- Difundir os teléfonos gratuítos de atención ás mulleres.
- Difundir e promocionar o Punto de Información á Muller do Concello.
- Contemplar axudas específicas de emerxencia social para mulleres que 
sofren violencia de xénero, tales como saídas urxentes do seu domicilio, 
traslados a casas de acollida…

2.3. Mellorar a coordinación dos distintos organismos implicados na 
prevención e asistencia de mulleres vítimas de violencia.

ACTUACIÓNS:
- Establecer protocolos de actuación entre a Garda Civil, Policía Local, 
Servizos Sociais e profesionais do Centro de Saúde para acadar unha 
maior eficacia ante situacións de violencia de xénero.
- Promover a formación de todos e todas as profesionais implicadas na 
atención a vítimas de violencia de xénero.

ÁREA 3: PROMOCIÓN E INSERCIÓN LABORAL.

              OBXECTIVOS:
3.1. Informar, orientar e asesorar en materia de emprego, a aquelas 
mulleres que desexen acceder ao mercado laboral de cara a facilitar a súa 
inserción laboral.

ACTUACIÓNS.
- Proporcionarlles ás mulleres información permanente sobre a situación 
do mercado laboral na comarca e das ofertas existentes.
- Orientar ás mulleres individualmente no proceso de busca de emprego.

3.2. Informar, orientar e asesorar para mellorar as condicións de emprego 
a aquelas mulleres que xa se atopan no mundo laboral.



ACTUACIÓNS:
- Asesorar as mulleres en materia de dereito das traballadoras (contratos 
de traballo, vacacións, permisos de maternidade e paternidade…)
- Realizar campañas de difusión e información dirixidas  ás mulleres para 
que coñezan os seus dereitos como traballadoras, en condicións de 
igualdade, a través de campañas de difusión.

3.3. Favorecer a inserción laboral das mulleres.

ACTUACIÓNS:
- Proporcionarlle información ao empresariado do municipio sobre os 
beneficios actuais que supón a contratación de mulleres pertencentes a 
determinados colectivos.
- Divulgar as axudas existentes para o fomento do emprego dirixidas ao 
sector empresarial e proporcionarlle asesoramento técnico para acadalas.

3.4. Promover o espírito emprendedor e a actividade empresarial das 
mulleres.

ACTUACIÓNS:
- Proporcionar ás mulleres que queiran iniciar una actividade empresarial, 
orientación, información e asesoramento para o desenvolvemento e a 
consolidación da súa empresa.
- Divulgar as axudas, bonificacións, subvención e créditos existentes para 
a creación dunha empresa e proporcionarlle o asesoramento técnico para 
acadalas.
- Impulsar a incorporación das mulleres do mundo rural á titularidade de 
explotacións agrarias.

AREA 4: FORMACIÓN PARA O EMPREGO
              
              OBXECTIVO:

4.1. Promover accións formativas dirixidas ás mulleres como medida para 
mellorar a súa cualificación profesional e favorecer a inserción laboral.

ACTUACIÓNS:
- Realizar cursos de formación ocupacional dirixidos a mulleres 
desempregadas e para aquelas que desexen mellorar o seu emprego 
actual, e adecuar os horarios e os períodos formativos as súas 



necesidades ou cargas familiares non compartidas, facilitando durante a 

realización das acción formativas servizos de atención a infancia e de 

atención a persoas dependentes.
- Formar ás mulleres para o autoemprego.
- Formar ás mulleres emprendedoras ou empresarias naquelas materias 

que faciliten a xestión da súa empresa.
- Realizar campañas de sensibilización entre as mulleres para acadar o seu 

acceso aos cursos de formación ocupacional tradicionalmente 

considerados de homes.
- Promover actividades formativas en novos xacementos de emprego e de 

novas tecnoloxías dirixidas a facilitar o traballo dende o fogar.
- Impulsar a formación das mulleres que se atopen nalgún colectivo 

considerado de difícil reinserción laboral ou en risco de exclusión social.
- Achegar as actividades formativas ás mulleres do mundo rural, ás que 

debido ao seu horario de traballo e illamento territorial lles é difícil 

desprazarse para recibir a formación.

ÁREA 5: CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, PERSOAL E LABORAL.

              OBXECTIVOS:

5.1. Promover medidas que permitan ás mulleres e aos homes 

compatibilizar a súa vida familiar, persoal e laboral.

ACTUACIÓNS:
- Facilitar o acceso aos recursos dispoñibles no Concello e na súa área de 

influencia para o coidado e atención dos menores, tales como: galescola,  

ludoteca…
- Fomentar actividades lúdico-formativas para atender a poboación 

infantil no período vacacional.

5.2. Contribuír a un reparto máis equitativo das tarefas, funcións e 

responsabilidades na familia entre homes e mulleres.

ACTUACIÓNS:
- Realizar campañas de concienciación e sensibilización dirixidas ás 

mulleres e homes sobre o reparto das tarefas no fogar entre todos os 

membros da unidade familiar e sobre o principio de igualdade de 

oportunidades.



5.3. Promover a corresponsabilidade entre os homes e as mulleres.

ACTUACIÓNS:
- Informar aos homes do municipio a través de charlas, conferencias, 

campañas… sobre as posibilidades que teñen no ámbito laboral de 

solicitar permisos específicos para poder conciliar a súa vida familiar e 

laboral e contribuír deste xeito ao reparto equitativo das cargas familiares.

ÁREA 6: EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES.

              OBXECTIVOS:

6.1. Sensibilizar a comunidade escolar nos principios da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes.

ACTUACIÓNS:
- Levar a cabo nos centros escolares, en colaboración coas ANPAS e 

profesorado, actividades a través de xornadas, obradoiros, debates…, 

nos que se afonde nos valores da coeducación e da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes, tales como favorecer o uso de 

xoguetes non sexistas, reparto de tarefas domésticas e a libre elección de 

saídas profesionais libres de prexuízos sexistas. As ditas actividades 

estarán dirixidas tanto ao alumnado como aos seus proxenitores.
- Promover nos centros escolares a posta en marcha de programas de 

coeducación.

6.2. Incrementar o nivel educativo das mulleres como medio para o seu 

desenvolvemento persoas e a súa promoción social de cara a acadar a 

igualdade de oportunidades.

ACTUACIÓNS:
- Poñer a disposición das mulleres información sobre opcións formativas 

en todos os ámbitos.
- Potenciar a educación permanente de adultas, para todas aquelas 

mulleres que queiran obter o título de graduado en educación secundaria.
- Apoiar a aquelas mulleres que tendo especiais aptitudes para 

determinada disciplina, atopen dificultades para acadar o éxito, mediante 

a prestación de apoio nas xestións a realizar, axudas, bolsas de estudo…



- Realizar actividades de animación á lectura entre as mulleres, tales como 

talleres literarios, contacontos…, e aumentando a bibliografía escrita por 

mulleres na biblioteca municipal.

6.3. Fomentar a participación das mulleres na vida cultural do municipio.

ACTUACIÓNS:
- Apoiar as manifestacións artísticas e culturais das mulleres realizando 

mostras e exposicións de pintoras, escultoras, artesáns…
- Achegar ao municipio as manifestacións culturais doutros lugares, a 

través de mostras, concertos, exposicións fotográficas…
- Recuperar a historia das mulleres do municipio, facilitando un espazo de 

expresión e transmisión oral dos maiores aos nenos e nenas. Solicitando  

a colaboración do centro social de 3ª idade, dos colexios e instituto.

6.4. Promover a práctica deportiva entre as mulleres do municipio, como 

un hábito de vida saudable, fomentando actividades non-sexistas.

ACTUACIÓNS:
- Institucionalización do “Día do Deporte en Igualdade”, onde se fomente 

o coñecemento e a práctica dos deportes entre as nenas, especialmente 

naquelas nas que estean menos representadas, e se anime e apoie tanto 

aos equipos femininos como a aqueles equipos mixtos que promovan 

actividades deportivas conxuntas con mozos e mozas.
- Programar, dende o departamento de deportes, actividades deportivas 

dirixidas a mulleres de diferentes idades, como xeito de promocionar a 

súa saúde física e psíquica e que estas sexan realizadas en horarios que 

faciliten a participación das mulleres.



6.- TEMPORALIZACIÓN

7.- AVALIACIÓN



O Concello  de Ponteceso  vai levar a cabo o II Plan de Igualdade, 
na medida das posibilidades reais das que dispón, entre os anos 2007 e 
2012.

O proceso avaliativo do I Plan de Igualdade foi moi positivo e terá 
un carácter continuado neste II Plan de Igualdade. Realizarase dunha 
maneira cualitativa, a través da apreciación das persoas beneficiarias das 
actividades e das persoas que están ao seu cargo e que traballan e 
supervisan este plan, e dun xeito cuantitativo a través de formas de 
opinión das persoas participantes nos encontros e actividades 
desenvolvidos. Todo isto reflictirase nunha conclusión e na reflexión dos 
responsables e coordinadores sobre o transcurso das actuacións e do 
cumprimento ou non dos obxectivos, coa finalidade última de optimizar, 
na medida do posible, as actuacións cara a igualdade de oportunidades 
para todos e todas.

6.- TEMPORALIZACIÓN

7.- AVALIACIÓN



Concello de Ponteceso

VICEPRESIDENCIA DA 
IGUALDADE E DO BENESTAR

Secretaría Xeral da Igualdade
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