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PREÁMBULO  
 

A cambiante situación económica e social na que aparecen novas formas de 

participación no ámbito laboral, social e político, está dando lugar a unha sociedade na 

que existen, tamén novas formas de entende-las relacións e papeis das mulleres. 

Nos últimos anos, a sociedade galega viviu un acelerado proceso de transformación e 

o gran protagonismo deste cambio social debe atribuírse, en gran medida, ás mulleres. 

A actual situación das mulleres en Galicia é hoxe moi distinta á doutras épocas, tanto 

en termos cuantitativos de incremento de representación,  en tódalas esferas sociais, 

como en termos cualitativos de recoñecemento dos seus dereitos e conquista 

progresiva de papeis protagonistas. 

Hoxe en día pódese afirmar que temos un marco legal verdadeiramente igualitario. Se 

embargo, esta plena equiparación de dereitos no ordenamento xurídico só garante 

unha igualdade teórica que non é suficiente para acadar unha igualdade real. 

Persisten aínda situacións de desigualdade entre homes e mulleres que se ben 

nalgúns casos se revelan como anacrónicas, noutros, atópanse arraigadas e 

normalizadas no sentir da sociedade en xeral. 

Detectalas causas reais das desigualdades e actuar eficazmente contra elas, debe 

converterse nunha tarefa prioritaria para os poderes públicos e o conxunto da 

sociedade. E non só por elementais razóns de xustiza, baseadas na evidente falta de 

xustificación razoable do trato desigual por razón de sexo, senón tamén porque acabar 

con situacións discriminatorias é un requisito indispensable para que o 

desenvolvemento da nosa sociedade se produza dunha forma equilibrada. 

Para acadalos obxectivos de igualdade e desenvolvemento é necesario promove-la 

igualdade de oportunidades en tódalas políticas e medidas xerais, tendo en conta no 

momento da súa planificación os posibles efectos que terán nas respectivas situacións 

de homes e mulleres. Este significa un exame sistemático de xénero no deseño, 

implantación e avaliación das actuacións políticas que terán como eixes esenciais: 

• Implantar medidas específicas para eliminar calquera tipo de discriminación e 

aumentala presenza das mulleres en tódolos ámbitos. 

• Desenvolver o principio de transversalidade que impregne as actuacións 

dirixidas á poboación en xeral dunha perspectiva de xénero para conseguir 

efectos positivos no conxunto da sociedade. 
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IV PLAN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DAS MULLERES 
GALEGAS (2002-2005) 
 
 
 
Desde a promulgación da Declaración Universal dos Dereitos Humanos nas Nacións 

Unidas que, por primeira vez na historia, establece a igualdade entre os sexos como 

un dereito fundamental, ata a actualidade, recorreuse un longo camiño. Diversas 

convencións e conferencias fixeron posible un considerable avance no ámbito xurídico. 

Nembargante, basta unha simple observación á  realidade máis próxima para 

descubrir que a discriminación por razón de xénero segue vixente na práctica cotiá. 

 

O IV Plan de igualdade de oportunidades das mulleres galegas 2002-2005 elabórase, 

tras anos de traballo do Goberno autonómico, no desenvolvemento de políticas de 

igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Neste sentido, é un plan que 

reforza e dá continuidade aos plans anteriores e no que se recollen  propostas 

orientadas, por un lado, a construír a capacitación política e técnica da administración 

para o deseño, execución e avaliación de políticas sensibles en materia de xénero e, 

por outro, a establecer estratexias dirixidas ao fortalecemento das mulleres e das súas 

agrupacións, ao incremento da participación social e política destas e á posta en 

práctica de novos modelos de comportamentos persoais e colectivos. 

 
Está integrado por un total de sete áreas que se consideran de prioritaria intervención.  

 

• Cooperación, participación socio política e empoderamento na que se 

fixan os obxectivos de considera-lo IV Plan como marco de referencia de 

tódalas políticas de actuación da Xunta de Galicia afondando na cooperación e 

a coordinación entre distintas administracións para promovela incorporación da 

perspectiva de xénero en tódolos programas fomentando o asociacionismo de 

mulleres e a súa participación equitativa en tódolos niveis de responsabilidade 

e órganos de decisión. 

• Educación en igualdade que pretende potenciar a educación en igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres ao longo de tódalas etapas educativas, 

proporcionar formación en igualdade de xénero ao profesorado, adecualos 

materiais e prácticas pedagóxicas e afondar na introdución da perspectiva de 

xénero na capacitación de persoas adultas e no ámbito universitario, de forma 

particular na ciencia, a tecnoloxía e a investigación. 
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• Información, sensibilización e medios de comunicación, a través da que se 

trata de conseguir que as mulleres dispoñan da información suficiente sobre os 

seus dereitos e os recursos existentes, sensibilizar á poboación galega sobre a 

situación de desigualdade que sofren as mulleres e fomentan unha imaxe 

axeitada á realidade das mulleres nos medios de comunicación eliminando os 

estereotipos sexistas. 

• Formación, emprego e conciliación da vida persoal, familiar e laboral que 

procura promover a formación de mulleres, facilitar a súa inserción plena e 

estable no mercado de traballo, fomentala actividade empresarial feminina e 

sensibilizar ao conxunto da sociedade galega da importancia de conciliar a vida 

laboral, familiar e persoal adecuando a estrutura do mercado laboral á 

organización familiar. 

• Saúde integral e promoción da inclusión social cos obxectivos de impulsar 

hábitos de vida saudables entre as mulleres intensificando a atención sanitaria 

durante todo o seu ciclo vital  reforzando o desenvolvemento de programas de 

saúde e realizar actuacións de atención a mulleres en situación de risco ou en 

proceso de exclusión social para facilitala súa plena incorporación. 

• Cultura, ocio e deporte coa finalidade de potenciar e divulgalas producións 

artísticas e culturais das mulleres galegas e favorecer o acceso e a 

participación das mulleres en actividades de ocio e tempo libre e  en tódolos 

sectores do ámbito deportivo. 

• Desenvolvemento sostible co obxectivo de promover maior calidade de vida 

para homes e mulleres mediante a transformación do contorno ambiental 

incorporando a perspectiva de xénero no deseño de políticas medio ambientais 

e urbanísticas. 

 

No IV Plan recóllense medidas específicas que debe desenvolvela Administración 

Autonómica pero esa actuación, sendo imprescindible non é suficiente para lograla 

igualdade. É preciso ademais a colaboración e participación doutras administracións, 

destacando especialmente o papel dos axentes sociais, asociacións e organizacións 

non gobernamentais, para crear unha liña de traballo común que permita unir esforzos 

para consolidar o cambio social necesario e adecualas estruturas económicas, 

laborais e familiares no desenvolvemento do principio de igualdade. 

 

As actuacións previstas realizaranse a través do establecemento de acordos de 

intercambio de experiencias que, optimizando os recursos dispoñibles, favorezan a 
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creación de redes de cooperación, incidindo no fomento da interrelación naqueles 

sectores que poidan crear sinerxías e contrastar tecnoloxías. 

 

As medidas, actividades e actuacións que a continuación se relacionan responden na 

súa maioría a varias áreas do IV PIOM, non obstante  encádranse unicamente nunha 

delas considerada idónea por axustarse ós seus obxectivos de forma significativa. A 

pesar disto é preciso ter en conta que estas medidas responden ao principio que 

protagoniza todo o IV PIOM , o principio de mainstreaming,  polo que se abordan no 

seu deseño obxectivos non só explícitos senón tamén implícitos que tratan de 

impulsar, máis alá do aparente, no seu desenvolvemento, a igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres. 

 

Convén explicar o motivo polo que non se inclúe unha área ou un obxectivo 

especificamente dirixido á erradicación da violencia de xénero, sobre todo tendo en 

conta a enorme relevancia desta problemática social na actualidade. Isto  débese a 

que o Goberno autonómico elaborou un plan específico contra a violencia de xénero: o 

Plan de acción contra a violencia de xénero en Galicia, que estará vixente durante o 

período 2002-2005. Este primeiro plan contra a violencia de xénero naceu coa 

pretensión de actuar como marco das diferentes actuacións, para a verdadeira 

coordinación de esforzos que desde os ámbitos institucionais e asociativos se estaban 

realizando, de cara a unificar as metodoloxías de actuación no conxunto de medidas 

de prevención e de atención ás mulleres vítimas de violencia, medidas dirixidas á súa 

integración e á rehabilitación dos agresores.  
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1. COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA E 
EMPODERAMENTO. 

 

O principio de transversalidade pretende ser unha característica permanente que 

inspire a globalidade das medidas deseñadas e cómpre sinalar que, ademais da 

normativa europea aplicable nesta materia, os plans de igualdade aprobados en 

España, tanto no ámbito estatal coma autonómico, insisten tamén na idea fundamental 

da transversalidade, á vez que se considera imprescindible seguir avanzando para 

concienciar e lograr implicar a tódalas administracións, aos axentes sociais, entidades 

de iniciativa social, etcétera. 

 

Por iso é importante que a Administración adopte os cambios necesarios para lograr a 

integración do concepto de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes en 

tódalas accións emprendidas e  debe actuar como modelo que deben seguir o resto de 

axentes sociais, tomando como punto de referencia o presente plan de actuación.  

 
 Por outra banda, convén intensificala colaboración e coordinación con outras 

administracións, coas asociacións, empresas, sindicatos, etcétera para que o principio 

de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes sexa unha constante, presente 

no deseño doutras políticas ou intervencións.  

 

Na liña de cooperación e colaboración con outras institucións, administracións ou 

entidades é importante considerar a cooperación ao desenvolvemento. A plena 

igualdade entre ámbolos dous sexos é unha meta que se pretende lograr no conxunto 

da poboación mundial.  

 

Noutra orde de cousas, e en termos da participación social feminina, é un feito 

coñecido que nunha democracia, a participación na vida pública e nos procesos de 

toma de decisións ten que estar aberta ó conxunto da poboación, tanto a homes coma 

a mulleres, á vez que ambos deben estar igualmente representados nos órganos de 

exercicio de poder. A igualdade teórica e práctica das mulleres e homes é un dos 

dereitos fundamentais recoñecido e confirmado en normas internacionais, e 

actualmente existe unha posición unánime sobre a necesidade dun tratamento integral 

da situación no que a incorporación das mulleres ao poder, á toma de decisións e, en 

xeral, á práctica do liderado en tódalas esferas de acción colectiva, constitúe unha das 
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prioridades. Conseguir esta igualdade proporcionaría un equilibrio que reflectiría, de 

maneira máis adecuada, a composición da sociedade. 

 

Seguir impulsando o movemento asociativo feminino cobra especial relevancia por 

canto contribúe a contar con mulleres conscientes de que só a través delas se poden 

facer valer e oír os seus dereitos. Isto xustifica que o fomento do tecido asociativo se 

converta nunha constante no traballo das políticas de igualdade, xa sexa contribuíndo 

á constitución de novas asociacións ou apoiando as actividades das xa existentes. 

 

A pesar dos esforzos emprendidos, coa finalidade de superar mediante medidas de 

acción positiva as barreiras estruturais e ideolóxicas para que as mulleres tomen parte 

na adopción de decisións políticas e económicas, a realidade reflicte unha constante 

infrarrepresentación do colectivo feminino nos postos de responsabilidade, así como 

noutras esferas da vida social, feito que xustifica a necesidade de seguir actuando 

cara á consecución dunha participación equilibrada de mulleres e homes. 

 

1.1. Cooperación con outras entidades 
 

• Convenio coa E.G.A.P. coa finalidade de incluír a perspectiva de xénero na 

formación do persoal ó servizo da Xunta de Galicia mediante a inclusión de módulos 

de políticas de igualdade nas accións formativas dirixidas a este persoal. 

 

• Convenio co Concello de Muíños para o desenvolvemento do proxecto IRIS 

(Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) 

 

• Convenio co Concello de Xinzo de Limia para o desenvolvemento do proxecto 

IRIS (Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) 

 

• Convenio co Concello de As Neves para o desenvolvemento do proxecto IRIS 

(Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) 

 

• Convenio coa Universidade de Vigo para o establecemento dun programa de 

realización de prácticas profesionais do alumnado do Máster en Educación e 

Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade e os cursos de Especialista en Xénero e 

Educación e Especialista en Xénero e Políticas de Igualdade 

 

• Convenio específico 2005, co Instituto de la Mujer, sobre cooperación en 
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programas e actuacións dirixidos especificamente ás mulleres: 

- Cursos de formación sobre creación e xestión empresarial coa EOI e co INCYDE 

- Programa RELACIONA 

- Estancias de tempo Libre 

- Centro 24 Horas de atención ás mulleres 

- Atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia 

- Elaboración de materiais e publicacións diversas 

 

• Convenio coa Federación de Empresarias de Galicia, F.E.GA. para o 

desenvolvemento do Proxecto ARCO: accións para o reforzamento da conciliación. 

 

• Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade e da 
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, e a ONG ALECRIN, 
para a prevención do VIH/SIDA e outras enfermidades de transmisión sexual, a 

tuberculose e outras enfermidades transmisibles en mulleres adicadas á prostitución. 

 

• Convenio co Consello da Xuventude de Galicia para desenvolver un programa 

formativo dirixido ás mulleres mozas asociadas en materia de xénero e igualdade, 

comprometéndose:  

 

-  Na programación da acción formativa dirixida a mulleres mozas asociadas en 

materia de xénero e igualdade. 

- Facerse cargo dos cursos de coordinación, relatorios, aloxamento, manutención e 

desprazamentos dos poñentes, material didáctico, gastos de imprenta e medios 

audiovisuais. 

 
• Convenio coa Televisión de Galicia S.A. e Radiotelevisión de Galicia S.A., por 

mor da promoción e mellora do tratamento da imaxe das mulleres na sociedade. 

 

• Convenio coa Universidade de Vigo para colaboración educativa e para a creación 

dun Seminario de Estudos sobre a elaboración de informes de impacto de xénero e o 

control da legalidade dos convenios colectivos. 

 

• Convenio de colaboración coa Caixa de Aforros de Galicia para a realización por 

mulleres paradas e ocupadas de másters de especialización. 

 

• Convenio  co Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia para a realización 
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dun programa de másters para mulleres 

 

• Convenio coa Universidade de A Coruña para a realización dun curso de postgrao 

sobre Xénero e Políticas Públicas. 

 

• Convenio coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o 

desenvolvemento e funcionamento  do Seminario Permanente para a educación en 

igualdade coas seguintes funcións: 

 
Revisión de material didáctico desde unha perspectiva de xénero 

Elaboración de materiais didácticos e publicacións 

Preparación de cursos de formación para docentes 

Realización de encontros formativos para nais e pais 

Impulso da Educación para a igualdade como transversal no ámbito educativo. 

 

• Colaboración con entidades para a realización de proxectos cofinanciados 
pola Unión Europea 
 
Proxecto IRIS 
Federación Galega de Empresarias 

Grupo de Estudios sobre a condición da muller, Alecrín. 

  
Proxecto ARCO 
Consellería de Innovación e Industria 

Asociación Agraria Xóvenes Agricultores (ASAJA) 

Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI) 

Federación de Empresarias de Galicia (FEGA) 

Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia 

Instituto de desarrollo Caixanova 

BEGANO, S.A 

PSA Peugeot Citroën 

 
 Proxecto CALIOPE 
Instituto da Muller. 

Instituto Asturiano da Muller. 

Dirección Xeral de Promoción do Emprego de Asturias. 

Instituto Aragonés da Muller. 
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UXT Aragón. 

Confederación da pequena e mediana empresa aragonesa. 

CCOO Aragón. 

Dirección da Muller. Consellería de Relacións Institucionais e Asuntos Europeos do 

Goberno de Cantabria. 

Dirección Xeral do Servizo Cántabro de Emprego. 

Dirección Xeral de Coordinación, Centros e Renovación Educativa. Consellería de 

Relacións Institucionais e Asuntos Europeos do Goberno de Cantabria. 
Dirección Xeral de Formación e Colocación. 
Fundación Mujeres. 
 
Proxecto CONVIVE + 
Secretaría Xeral de Emigración 

Deputación Provincial de A Coruña 

Deputación Provincial de Pontevedra 

Fundación Galicia Emigración 

Cáritas Diocesana de Santiago 

Federación Galega de Asociacións de Inmigrantes “Fillos do Mundo” 

Universidade de A Coruña 

Caixa Galicia 

Instituto Galego de Promoción Económica 

Confederación Empresarial Española de Economía Social 

Confederación Galega de Minusválidos 

 
 

• Partenariado Internacional para desenvolvemento de proxectos cofinanciados 

pola Unión Europea. 

 
Proxecto IRIS ( Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) 
Portugal: 

Associaçao Nacional de Empresarias 

Associaçao para o Planeamento da Familia 

Associaçao de desenvolvemento integral da cidade Ermesinde 

Cámara municipal de Chaves 

Cámara municipal de Braga 

 

Proxecto ARCO 
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Italia: 

Rexión de Venetto, proxecto Object Oriented.    
 
 
Proxecto CALIOPE 
Eslovenia: 

Slovenská soplocnost pre plánované rodicovstovo a výchovu k rocovstvu (Reducir as 

diferenzas entre homes e mulleres) 

 

Proxecto CONVIVE + 
Italia: 

Parco Sociale delle Oportunita 
 

1.2. Realización de reunións sectoriais de colaboración 
 
1.2.1. Proxecto IRIS 
 

No marco do proxecto IRIS, realizáronse 7 reunións transnacionais, celebradas en 

Valongo, Chaves, Santiago e Vigo, 4 reunións de coordinación coas entidades galegas 

e dúas reunións de avaliación. 

 

1.2.2. Proxecto ARCO 
 
Unha vez se resolve dende a Autoridade de Xestión a aprobación do Proxecto  

mantense dúas reunións coas entidades asociadas para proceder á formalización da 

Agrupación de Desenvolvemento.  

Con respecto ao acordo e ao proxecto transnacional, tiveron lugar sete reunións de 

coordinación celebradas en Galicia, Italia e polo sistema on-line.  

Así mesmo, se organizaron tres reunións de coordinación entre entidades asociadas 

para seguimento e control do proxecto. 

 
1.2.3. Proxecto CALIOPE 
 

Houbo varias reunións de  coordinación interna co persoal técnico desprazado nas 

zonas de actuación integrantes de la experiencia piloto na Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

En canto a vinculación do proxecto coa Unidade Técnica de Madrid, leváronse a cabo 

cinco reunións de coordinación e unha acción formativa para o persoal integrante da 

Agrupación de Desenvolvemento e o persoal técnico. 
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1.2.4. Proxecto CONVIVE + 
 

No marco do proxecto CONVIVE + tiveron lugar cinco reunións de coordinación entre 

as entidades asociadas co fin de definir as accións e realizar o seguimento e control 

do proxecto.  

 

1.2.5. Fondos Estruturais 
 

 Co obxectivo de informar sobre as accións prioritarias para o desenvolvemento do 

orzamento dos Fondos Estruturais, participouse nas seguintes reunións: 

- 18 de marzo: reunión en Madrid coa Unidade Administrativa do Fondo Social 

Europeo, Iniciativa Comunitaria EQUAL. 

- 19 de abril: reunión sobre Fondos Estruturais en Madrid, no Instituto da Muller. 

- 20 de abril: reunión sobre Fondos Estruturais en Madrid, no Ministerio de 

Economía e Facenda. 

- 17 de outubro: reunión sobre Fondos Estruturais en Madrid, no Instituto da 

Muller. 

 

1.3. Xornadas de Cooperación 
 
1.3.1. Curso: Mulleres e Dirección de Asociacións 
 
As mulleres son maioría na participación no movemento asociativo, pero á hora de 

acceder aos postos de responsabilidade e de decisión, a representación feminina 

diminúe considerablemente. O espazo pública aínda é un espazo de desigualdade de 

xénero. 

 

O Servizo Galego de Igualdade, consciente desta realidade, traballa en prol de 

eliminar todas as trabas e dificultades que impiden a plena participación das mulleres 

na sociedade. Un dos obxectivos do IV Plan de Igualdade de Oportunidades das 

Mulleres Galegas (2002-2005), é o de "impulsa-la participación equitativa de mulleres 

e homes en todos os niveis de responsabilidade, así como en órganos de decisión e 

representación de actividades asociativas". A recente "Lei de Igualdade de Mulleres e 

Homes na Comunidade Autónoma de Galicia", tamén recoñece no artigo 6º que a 

Xunta de Galicia, para a aplicación do principio de integración da dimensión da 

igualdade de oportunidades nas súas accións, establece como criterio xeral de 

actuación "o fomento dunha participación equilibrada das mulleres e dos homes na 
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toma de decisións e a elaboración das estratexias para o empoderamento das 

mulleres". 

 

O Servizo Galego de Igualdade e o Consello da Xuventude de Galicia levaron a cabo 

entre os meses de maio e outubro de 2005 unha acción formativa dirixida a mulleres 

asociadas cos seguintes obxectivos: 

 

 Posibilitar o acceso das mulleres novas aos postos de responsabilidade en 

asociacións xuvenís e noutros tipos de asociacións, dotándoas da formación 

necesaria para a xestión e moi particularmente no uso das novas tecnoloxías 

da información e das comunicacións (TIC´S). 

 

 Proporcionar as ferramentas e capacidades necesarias para que as mulleres 

poidan formar parte activa das súas asociacións. 

 

 Capacitar ás mulleres novas para poder exercer cargos de liderado nas súas 

asociacións. 

 

A actividade formativa foi deseñada e destinada a mulleres menores de 40 anos, 

asociadas a calquera tipo de organización sen ánimo de lucro. 

 

O curso foi realizado na súa totalidade por 20 mulleres e tivo unha duración de 98 

horas, realizándose na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de 

Compostela. 

 

Os contidos nos que foi desenvolta a actividade, así como as persoas docentes de 

cada módulo foron as seguintes: 

 

MÓDULO I “A teoría de xénero: a diferente socialización das persoas e as súas 

consecuencias”. Verónica García-Boente Fernández e Noelia García Camiña. 

MÓDULO II “Muller e liderado”. María Isabel Menéndez Menéndez. 

MÓDULO III “Dirección de reunións”. José Antonio De Prado Díez. 

MÓDULO IV “Técnicas de Comunicación”. María Pilar González García. 

MÓDULO V “Políticas de Igualdade de Oportunidades”. Elsa Rodríguez Prieto. 

MÓDULO VI “Xestión de asociacións a través das TIC´S (Tecnoloxías de Información 

e Comunicacións)”. Angel González Nogueira. 

MÓDULO VII “Subvencións”. María Aranzazu Portabales Santomé. 
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Orzamento: 12.000 € 

 

1.3.2. Xornada: O asociacionismo das mulleres: presente e futuro 
 

O día 27 de maio desenvolveuse na Casa do Mar de Ferrol unha xornada que contou 

coa organización do Concello de Ferrol e a colaboración do Servizo Galego de 

Igualdade, dirixida ao asociacionismo das mulleres e que contou coa presencia das 

asociacións máis activas da zona como por exemplo Cáritas especialmente en traballo 

con mulleres inmigrantes, Chavós coas mulleres de etnia xitana, ALMAT con vítimas 

de violencia, así como a rede de mulleres veciñais contra os malos tratos. Tamén 

houbo presenza de representantes da Asociación de amas de casa, consumidoras e 

usuarias. 

 

A actividade estivo estruturada nunha serie de relatorios e mesas redondas afondando 

en temas como o voluntariado e a exclusión social, a perspectiva de xénero ou a 

sociedade de benestar. Tamén desenvolveuse unha mesa redonda centrada na 

actividade das asociacións de mulleres e o traballo comarcal na comarca de 

Ferrolterra. 

O desenvolvemento da xornada levouse a cabo co seguinte guión:  

Conferencia: Asociacionismo e sociedade do benestar. Julio Iglesias-Ussell Ordis. 

Catedrático de Socioloxía na Universidade de Granada. 

Conferencia: A participación política, social e comunitaria. Paloma Durán 

Lalaguna. Profesora da Universidade Jaume I de  Castelló. 

Mesa redonda: As asociacións, o voluntariado e a exclusión social: a 
perspectiva de xénero.  
Relatoras: 
Mª del Carmen López Iglesias. Cáritas 

Irene Jiménez Cortiñas. Fundación Secretariado General Gitano:  

Pilar González Romero.Centro de Día da Muller O Mencer:  

Panel: As asociacións de mulleres fronte á violencia de xénero 

Relatoras:   
Natalia Pico Pita. Traballadora Social. Representante de ALMAT (Asociación de loita 

contra os malos tratos). 

Dolores Felípez Queiro. Presidenta da Asociación de Mulleres Separadas de Galicia. 

Francisca González Otero. Presidenta Asociación de  Mulleres Separadas de Lugo. 
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Mesa redonda: As asociacións de mulleres e o traballo comarcal: a experiencia 
de Ferrolterra. 
Relatoras: 
Tomasina Rozas Romo. Presidenta de la Asociación de amas de casa, 

consumidores/as e usuarios/as. 

María Luisa Pérez Teijeiro. Representante da Asociación de Mulleres Río de Aneiro de 

Esmelle (mulleres rurais). 

Gloria Amor Deus. Representante da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos 

tratos da Federación veciñal “Roi Xordo” de Ferrol. 

 

Asistencia: 97 persoas (96 mulleres e 1 home). 

 
Orzamento: 11.473,09 € 

 

1.4. Impulso do asociacionismo e a participación 
 

O fomento do asociacionismo e o impulso da participación, actualmente, resulta 

imprescindible para que se comprenda  a importancia da solidariedade como valor 

social e para acadar que o eido público sexa cada vez máis de toda a cidadanía e así 

construír unha sociedade máis participativa e xusta. 

 

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar entende que a muller ten que 

desenvolve-lo seu pleno sentido de cidadá participando e integrándose na sociedade. 

Para que esta participación sexa plenamente efectiva débese valora-la contribución do 

asociacionismo coa finalidade de que como persoa desenvolva e comparta decisións, 

vivencias e sentimentos e se enriqueza como membro da sociedade. 

 

A Resolución do 15 de decembro de 2004 pola que se regulan axudas e subvencións 

a entidades locais e a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de 

programas destinados á promoción da muller (DOG nº 247 do 22 de decembro de 

2004) recolle como obxectivos destas axudas e subvencións ós programas e 

actividades que vaian destinados a facer posible a incorporación da muller na vida 

política, económica, cultural e social e que fomenten a relación e colaboración entre as 

asociacións de mulleres para acadar a igualdade real e efectiva e a non discriminación 

entre homes e mulleres, así como apoiar a prestación de atención especializada as 

mulleres, Concellos e asociacións reciben axudas para desenvolver actividades que 

cumpran estes obxectivos e que sexan as máis idóneas para os colectivos de mulleres 
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ós que van dirixidos. 
 

ORZAMENTOS CONCELLOS 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA SERV. 
CENTR TOTAL 

Modalidade A: 
Promoción actividades 
Estes datos son as 
estimacións iniciais, quen 
resolve son as delegacións 

121.046,75 83.716,00 77.314,51 169.920,00 0 451.997,26 

Modalidade B: CIM 0 0 0 0 1.837.400 1.837.400 

Modalidade C: 
Centros de atención 
especializada 

0 0 0 0 150.000 150.000 

TOTAL 121.046,75 83.716 77.314,51 169.920 1.987.400 2.439.397,26 

 
 

ORZAMENTOS ASOCIACIÓNS 

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA SERV. 
CENTR. TOTAL 

Modalidade A: 
Promoción actividades 
Estes datos son as estimacións 
iniciais, quen resolve son as 
delegacións 

137.667,00 91.778,00 91.778,00 137.667,00 0 458.890,00 

Modalidade C: Centros 
de atención 
especializada 

0 0 0 0 357.853,00 357.853,00 

Modalidade D: Recursos 
especializados 0 0 0 0 716.900,00 716.900,00 

TOTAL 137.667 91.778 91.778 137.667 1.074.753 1.533.643 

 

 

 

ACTIVIDADES CONCELLOS  
 Nº CONCELLOS Nº ACTIVIDADES Nº USUARIAS 

A CORUÑA 62 70 5.563 

LUGO 39 78 4.410 

OURENSE 49 107 4.230 

PONTEVEDRA 43 103 11.795 

TOTAL 193 358 25.998 
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ACTIVIDADES ENTIDADES 

 Nº ENTIDADES Nº ACTIVIDADES Nº USUARIAS 

A CORUÑA 78 86 8.408 

LUGO 78 166 8.309 

OURENSE 109 191 6.665 

PONTEVEDRA 106 115 6.009 

TOTAL 371 558 29.391 
 
TOTAL ACTIVIDADES: 916 
TOTAL USUARIAS: 55.389 
 

CIM 

 Nº CONCELLOS / 
MANCOMUNIDADES Nº CIM 

A CORUÑA 24 24 

LUGO 11 11 

OURENSE 8 concellos/4 mancom 12 

PONTEVEDRA 24 24 

TOTAL 71 71 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL / CONCELLOS / CENTROS 

 Nº CONCELLOS Nº CENTROS 

A CORUÑA 3 3 

LUGO 1 1 

OURENSE 1 1 

PONTEVEDRA 1 1 

TOTAL 6 6 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL / ENTIDADES/ CENTROS 

 Nº ENTIDADES Nº PROGRAMAS 

A CORUÑA 5 5 

LUGO 2 2 

OURENSE 1 1 

PONTEVEDRA 4 4 

TOTAL 12 12 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL / ENTIDADES / RECURSOS 

 Nº ENTIDADES Nº PROGRAMAS 

A CORUÑA 22 23 

LUGO 3 5 

OURENSE 6 9 

PONTEVEDRA 6 7 

TOTAL 37 44 
 

 

1.5. Proxectos Europeos de Cooperación 
 
1.5.1. Proxecto Caliope 
 

O Proxecto Calíope (Calidade e Igualdade de Oportunidades nas Políticas de 
Emprego) encádrase dento da Iniciativa Comunitaria EQUAL e vaise levar a cabo 

hasta decembro de 2007. Sitúase no eixo  IV  Igualdade de Oportunidades, e na área 

temática “Reducir os desequilibrios de xénero e apoiar a eliminación da segregación 

no  traballo”. As actuacións que vai desenvolver estarán dirixidas á promoción dunha 

maior e máIs ampla participación da muller no mercado laboral, potenciando a súa 

presenza en sectores produtivos e niveis xerárquicos onde se atopen 

infrarrepresentadas. 

Calíope é un proxecto plurirrexional, cuxa coordinación é de carácter estatal, a través 

do Instituto da Muller dependente da Secretaría General de Políticas de Igualdad 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), pero que se desenvolve nas Comunidades 

Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria e Galicia. 

 

As liñas xerais do traballo en Galicia, desenvólveas o Servizo Galego de Igualdade, e 

céntranse no fomento da actividade emprendedora das mulleres a través da 

orientación profesional, a sensibilización e a formación, a mellora da empregabilidade 

das mulleres, preferentemente xoves do mundo rural. 

 

Os obxectivos xerais da intervención son:  

 Facilitar un mellor desenvolvemento das políticas de emprego e formación e 

o funcionamento do mercado de traballo a través da igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. 
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 Favorecer a participación das mulleres no mundo laboral, a través da 

aplicación do enfoque de xénero nas estratexias de intervención dos actores 

do mercado de traballo 

 

Obxectivos específicos: 

- Realizar unha proposta metodolóxica sobre intervención desde unha 

perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos da creación de 

emprego e desenvolvemento dos recursos humanos: mulleres 

desempregadas, estruturas laborais, dispositivos de emprego e 

formación. 

- Comprometer aos actores do mercado de traballo a integrar dita 

proposta nos seus respectivos ámbitos de actuación, mediante un 

proceso de formación, participación e validación das distintas 

estratexias de intervención traballadas na proposta metodolóxica. 

- Estimular o acceso das mulleres ao mudo laboral. 

- Fomentar o espírito emprendedor e a creación de empresas de 

mulleres, tanto como fórmula de acceso ao mundo laboral como de 

desenvolvemento dos territorios. 

 

As persoas beneficiaras deste proxecto son: 
 

- Mulleres con ideas emprendedoras. 

- Mulleres empresarias que necesiten optimizar os resultados do seu 

negocio, cooperativas e sociedades que precisen a mellora da 

capacidade organizativa a través de redes empresariais desde unha 

perspectiva de igualdade de oportunidades. 

- Persoal técnico e axentes especializados vinculados ao 

desenvolvemento do proxecto. 

- Persoal técnico integrante dos servizos de inserción laboral que 

exerzan funcións de información, asesoramento, acompañamento e 

intermediación para a inserción de mulleres no mercado de traballo.  

 

O proxecto estase desenvolvendo en varios concellos e comarcas da Comunidade 

Autónoma de Galicia. A continuación enumérase por provincias. Así teríamos: na 

provincia de A Coruña o concello de Mazaricos e a comarca de Fisterra; na provincia 

de Lugo as comarcas de Mariña Central e Sarria; na provincia de Ourense as 
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comarcas de Terra de Trives, Allariz-Maceda e Terra de Celanova; e na provincia de 

Pontevedra as comarcas de Tabeirós-Terra de Montes e Deza. 

  

En canto ás accións previstas para acadar os obxectivos, teríamos: 

1. Programa de inserción laboral a través de itinerarios para o autoemprego no 

ámbito rural. 

2. Programa de mellora da empleabilidade das mulleres do ámbito rural a través 

dos procesos formativos para o desenvolvemento de ideas empresariais. 

3. Programas formativos para a xestión integral na empresa. 

4. Formación en igualdade de oportunidades e mainstreaming de xénero do 

persoal técnico e axentes especializados implicados no proxecto. 

5. Formación en igualdade de oportunidades do persoal técnico integrante dos 

servizos de inserción laboral. 

6. Elaboración dunha guía práctica dos recursos para a mellora da xestión 

empresarial en contornos promovidos por mulleres. 

7. Servizos de proximidade. 

8. Seminario Interrexional en Galicia. 

9. Constitución e dinamización da mesa territorial de coordinación. 

10. Análise das necesidades das mulleres traballadoras autónomas do medio rural 

galego. 

 

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

Programación e deseño das accións. 
 

Realización das seguintes tarefas: 

a) Directorio de concellos implicados no Proxecto Calíope. 

b) Cronograma de tarefas 2005. 

c) Resume-síntesis do proxecto. 

d) Presentación en PowerPoint do proxecto para a  nosa Comunidade Autónoma. 

e) Tríptico informativo do proxecto para a nosa Comunidade Autónoma. 

f) Proposta de funcionamento das mesas territoriais. 

g) Fichas de recollida de datos para emprendedora e empresarias. 

h) Fichas de recollida de datos para fomento do espírito empresaria e creación de 

empresas. 
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i) Apoio á recompilación documental de métodos e ferramentas para a igualdade 

de mulleres e homes mediante a procura de bibliografía especializada en 

materia de emprego. 

j) Elaboración de rede de contactos no territorio. 

 

Ademais, houbo varias reunións de  coordinación interna co persoal técnico 

desprazado nas zonas de actuación integrantes de la experiencia piloto na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

En canto a vinculación do proxecto coa Unidade Técnica de Madrid, levouse a cabo 

varias reunións de coordinación e unha acción formativa para o persoal integrante da 

Agrupación de Desenvolvemento e o persoal técnico. 

 
 
Formación en igualdade de oportunidades e mainstreaming de xénero do 
persoal técnico e axentes especializados implicados no proxecto. 
Esta actuación supuxo a impartición de módulos de formación presencial, destinados a 

promover un cambio de percepción, e impulsar a aplicación transversal da igualdade 

de oportunidades nas diversas áreas de xestión pública, promovendo o maisntreaming 

institucional de xénero no proxecto e, por extensión no seno das organizacións que 

interveñen no mesmo.  

Os lugares onde tivo lugar a formación foron os seguintes: 

 

CEE (A  Coruña). 12-12-2005.  

LALÍN (Pontevedra). 13-12 2005 

MONDOÑEDO (Lugo). 14-12 -2005 

CELANOVA (Ourense). 15-12-2005 

Os contidos abordados nesta sesións de formación foron os seguintes: 

Formación básica en perspectiva de xénero e políticas de igualdade de oportunidades. 

O contido foi o seguinte:  

 Definición, categorización de sexo e xénero. 

 Xénero construción social e histórica. 

 Axentes de socialización. 

 Normativa sobre a linguaxe non sexista. 

 O proceso de socialización. 

 Relación emprego/traballo. 

 A perspectiva de xénero. 

 Evolución histórica do concepto de igualdade. 
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 Igualdade real versus igualdade formal. 

 Tipos de discriminación. 

 Ferramentas para aplicar a igualdade de oportunidades. 

 Bases normativas. 

 O “maistreaming” de xénero. 

 

O perfil da meirande parte das persoas participantes da formación das mesas de 

coordinación territorial están directa ou indirectamente formando parte de dispositivos 

de formación ou emprego. Foron convocadas a formación un total de 67 persoas (51 

mulleres e 16 homes), o final participaron 52, das cales 44 eran mulleres e 8 eran 

homes.  

 

Outras tarefas dentro deste apartado foron: 

- Elaborar unha base de datos coas persoas que participaron na 

formación. 

- Elaboración de cuestionarios. 

- Emisión de certificacións as persoas participantes na formación. 

 

Análise das necesidades das mulleres traballadoras autónomas do medio rural 
galego. 
 

Preténdese coñecer a situación actual das mulleres autónomas do medio rural galego 

para identificar as súas demandas e necesidades. Realizarase un estudio sobre a 

problemática das traballadoras autónomas nas zonas rurais de Galicia. Como 

instrumento de recollida utilizase un cuestionario pechado. Despois procederase o 

análise dos datos para elaborar un informe, que deberá incluír un capítulo final sobre 

propostas ou recomendacións de intervención por parte da Administración. 

Tarefas realizadas: 

- Elaboración do cuestionario. 

- O cuestionario estase distribuíndo a unha mostra representativa de 

mulleres autónomas das zonas de actuación 

- Análise das bases de datos das mulleres que solicitaron a axuda do 

programa EMEGA entre o ano 2001 e 2005, para procurar as que 

están na zona de actuación do Proxecto Calíope. 

- Elaboración de base datos de mulleres autónomas. 

- Remisión de 77 cuestionarios ás mulleres seleccionadas do 

programa EMEGA.  
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- Recepción e arquivo dos cuestionarios que se remiten o Servizo 

Galego de Igualdade. 

 
1.5.2. Proxecto Convive + 
 

No marco do Proxecto CONVIVE +, o Servizo Galego de Igualdade desenvolveu 

durante o ano 2005 as seguintes actividades: 

ESTRUCTURAS E SISTEMAS. Formación de formadores/as, persoal e axentes 

especializados 

 
Actividade: Formación en fenómenos migratorios e interculturalidade, economía 

social, ferramentas de financiamento, igualdade de oportunidades e medio ambiente 

para as persoas que integran o equipo técnico, asesor e decisor do Programa. 

 
FORMACIÓN EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DIRIXIDA A PERSOAL 
TÉCNICO DO PROXECTO. 
Diseñouse a actividade formativa A igualdade de oportunidades nos proxectos 

europeos, dirixida a persoal técnico do proxecto, procurando favorecer o  manexo de 

ferramentas teórico prácticas que lles permitan incorporar a igualdade entre homes e 

mulleres no seu traballo habitual. 

A proposta de contidos desta actividade dividida en seis módulos, elaborouse  o 14 de 

outubro de 2005 presentándose na reunión de coordinación do día 20 de outubro de 

2005 co obxeto de debatir a súa adecuación ás necesidades do persoal técnico do 

proxecto. 

 

Actividade formativa: A igualdade de oportunidades nos proxectos europeos. 
 
Primeira parte 
Módulo I: Igualdade e xénero (3 horas) 
Introdución ao concepto de xénero. Roles e estereotipos. A igualdade e a equidade. 

Datos básicos da desigualdade. Concepto de discriminación por razón de xénero. 

Discriminación directa e indirecta. As accións positivas. Discriminación inversa. 

Módulo II.: A Unión Europea ante a igualdade (3 horas) 

A igualdade de oportunidades como principio reitor da construción europea. Normativa 

europea relacionada coa igualdade entre homes e mulleres. Principias directivas 

comunitarias e a súa transposición en diferentes países de Europa. As directivas 

comunitarias sobre igualdade en España.  

Módulo III.: O principio de mainstreaming como criterio de actuación (4 horas) 
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As políticas de igualdade. Normativa básica en materia de igualdade. O principio de 

mainstreaming e a transversalidade. Incorporación da igualdade de oportunidades ás 

organizacións. Mainstreaming de xénero nas iniciativas comunitarias. 

 

Segunda parte 
Módulo IV: Inmigración e desigualdade (3 horas) 
O fenómeno migratorio: o cambio social. Multiculturalismo e xénero. Desigualdade e 

inmigración. Culturas e dereitos humanos. Integración laboral de mulleres inmigrantes 

e a súa repercusión nos grupos familiares. 

Módulo V: Aplicación da igualdade (4 horas) 
O proceso da aplicación da igualdade de xénero. Axentes do mainstreaming e as súas 

competencias no proceso. Métodos prácticos de aplicación da igualdade de 

oportunidades nos proxectos europeos. 

Módulo VI: Avaliación da igualdade (3 horas) 
A igualdade na decisión, planificación e xestión de proxectos. Efectos das actuacións 

na igualdade e nas relacións de xénero. Procesos e ferramentas específicas. 

Resultados desde a perspectiva de xénero  

 

Os módulos I, II e III foron impartidos en Santiago de Compostela os días 24 e 25 de 

novembro de 2005 cunha duración de 10 horas. Nesta actividade formativa 

participaron 27 persoas, 17 mulleres e 10 homes, en representación das seguintes 

entidades asociadas ao proxecto: 

- Secretaría Xeral de Emigración 

- FG de Asociación de Inmigrantes 

- Servizo Galego de Igualdade 

- Fundación Universidade da Coruña 

- Fundación Galicia Emigración 

- Universidade da Coruña 

- Deputación de Pontevedra 

- Cáritas 

 

A docencia fíxose a cargo de Mónica Otero Beceiro e Mª Jesús Olivares Rodríguez, 

traballadoras sociais expertas en xénero, que presentaron a seguinte avaliación da 

actividade formativa: 

 

Avaliación: 
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Obxetivo xeral : Coñecer as Políticas Europeas en materia de igualdade de 

oportunidades e a aplicación do Mainstreaming de xénero nos proxectos europeos. 

Obxetivos específicos:  

• Traballar os conceptos de sexo e xénero como paso previo á introdución do 

principio de igualdade e de mainstreaming.   

• Facilitar técnicas para incorporar a perspectiva de xénero en proxectos 

concretos. 

Metodoloxía: A metodoloxía empregada no obradoiro baseouse na participación das 

e dos asistentes así como no intercambio de experiencias; partindo dos coñecementos 

previos promovéronse  a incorporación de hábitos e o traballo de actitudes favorables 

ao xénero, baseándose na autoaprendizaxe como técnica que facilita a asimilación 

dos mesmos. 

Contidos do obradoiro: 
1.- Dinámica Sexo- Xénero: A través dunha chuvia de ideas sobre o que é ser un bo 

home e unha boa muller na nosa sociedade reflexionar sobre os papeis que xogamos 

na mesma homes e mulleres, afondando na socialización diferencial e como esta 

inflúe nas opcións ou oportunidades na vida das mulleres e dos homes dun xeito 

desigual. 

2.- Achegamento á realidade:  

• Uso de linguaxe non sexista, a través da presentación de exemplos prácticos 

reflexionouse sobre como a linguaxe transmite e determina a desigualdade das 

mulleres, promovendo formas de comunicación mais integradoras. 

• Presentación dos datos da desigualdade que permitiron visibilizar a realidade 

socio-laboral das mulleres, o que puxo de manifesto a necesidade da 

implementación de medidas específicas para as mulleres: como son as 

políticas de Igualdade. 

3.- As Políticas de Igualdade: Percorrido polas diferentes políticas públicas en materia 

de xénero, a tódolos ámbitos: internacional, europeo, estatal e autonómico. 

4.- Mainstreaming: Introdución teórica ao principio de mainstreaming e conceptos 

relacionados: acción positiva, discriminación directa e indirecta, segregación laboral,... 

5.- Análise DAFO: Analizar as debilidades, ameazas, oportunidades e fortalezas dos 

proxectos sociais levados a cabo dentro da área da inserción socio-laboral, para a 

incorporación do mainstreaming.  

6.- Ferramentas: entregouse diversa documentación en relación aos contidos da 

acción formativa, de elaboración propio e outros tales como, test para avaliar a 

incorporación da perspectiva de xénero en proxectos concretos, guía de linguaxe non 
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sexista, IV Plan de Igualdade para as mulleres galegas, Lei galega de igualdade de 

oportunidades de mulleres e homes,... materiais que foron traballados nas aulas. 

 

Avaliación: Realizouse unha avaliación cuantitativa e cualitativa a través duns 

cuestionarios de avaliación que amosaron os seguintes resultados.  

Datos cuantitativos: Dunha valoración numérica total de 55, os resultados para cada 

apartado foron os seguintes: 

 

Metodoloxía utilizada 

Facilitou a participación: 53   

Materiais axeitados: 42  

Información transmitida acorde cos contidos do módulo: 45 

As monitoras:  

Coñecementos transmitidos: 46 

Acadaron a motivación do grupo: 54 

Facilitaron a participación e o debate: 54 

Comunicáronse co grupo: 53 

Os contidos 

Utilidade do curso para as necesidades da túa organización: 46 

Grao de cumprimento das túas expectativas: 42 

As participantes 

Intercambiáronse experiencias e información: 48  

Respectáronse as opinións: 42 

A túa implicación persoal no grupo: 44 

Autoavaliación 

Interese e participación: 46 

Implicación nas actividades: 44 

Ampliaches coñecementos: 42 

 

En conclusión estimamos unha alta e aceptable valoración cuantitativa de cada 

apartado. Polo que consideramos que o resultado do obradoiro nos aspectos 

sinalados acadaron un alto grado de satisfacción nas e nos asitentes. 

 

Datos Cualitativos: 
En liñas xerais, podemos afirmar que a metodoloxía foi acertada xa que acadou a 

motivación e participación do grupo, reflectindo nos diversos apartados o grado de 
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reflexión acadado en torno ó tema e a boa valoración da súa utilidade práctica.  

Tamén se reflectiron algúns aspectos a mellorar, e que serán tidos en conta en futuras 

accións. 

 

O que máis gustou:  

- metodoloxía participativa (dinámica de grupos e participación) 

- dinámica de grupos e metodoloxía participativa 

- a dinámica do grupo 

- a participación do grupo 

- a metodoloxía, o diálogo entre participantes e as monitoras 

- a motivación para a participación na dinámica. A implicación do grupo de 

asistentes 

- A dinámica de participación 

- Poder reflexionar sobre cuestións que unha está a vivir e moitas veces non 

reflexiona sobre ela 

- A informalidade da clase, os coloquios, o debate. 

O que menos gustou: 
- darse conta de que continua existindo desigualdade 

- reprodución dos mesmos discursos de sempre, incluso por parte das mulleres 

- a disposición do mobiliario na aula 

- Opinións extremistas e pechadas 

- Vista parcial, posturas ríxidas 

- Non funcionar ben o power point, fíxose pesadas as medidas políticas 

Cousas que chamaron a atención: 
- que algunhas mulleres dubiden da necesidade ou obrigatoriedade da 

tranversalidade de xénero 

- a enorme participación conseguida 

- a percepción excesivamente negativa da situación 

- A actividade das frases e palabras do dicionario: muller, home e sexo 

Axudou a: 
- reflexionar sobre a perspectiva de xénero, recordar contidos e ampliar 

formación 

- prestar mais atención á lingüística e ao léxico 

- ampliar coñecementos 

- ampliar coñecementos, coñecer outras perspectivas e dialogar coas persoas 

asistentes 

- coñecer a realidade 
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- profundar nas miñas propias experiencias 

- pensar en temas que me afectan diariamente e non me paro a reflexionar 
Faltou: 

- outras entidades 

- a dimensión clase, a contextualización das mulleres, xa que as participantes 

consideran que a xeneralidade é o seu entorno 

-  mais participantes 

- aplicación práctica en programas concretos 

- mais dinámicas, talleres 

Utilidade en xeral: 
- Moi boa 

- Reforzar a idea da obrigatoriedade da perspectiva de xénero 

- Boa 

- Boa 

- Boa 

- Persoalmente e profesionalmente axuda a non perder de vista a perspectiva de 

xénero tanto na vida persoal como profesional na que nos movemos 

- Boa 

- Boa 

- Moi boa 

- Boa 

Outras cousas a dicir: 
- necesidade de formación neste sentido  

- a opinión sobre o tema depende da experiencia vital de cada un, engadindo 

moitas variables: muller, contexto... e aínda que consigas os teus obxectivos na 

vida non hai que pensar que está todo feito. 

 
Por parte do Servizo Galego de Igualdade presentouse  un cuestionario de avaliación 

do que se concluen os seguintes resultados: 

 
Número de enquisas cubertas: 10 
Número de homes que entregaron a enquisa: 4 
Número de mulleres que entregaron a enquisa: 6 
Media de idade das mulleres: 30 anos 
Media de idade dos homes: 41 anos 
 
A continuación aparecen unha serie de enunciados: avaliar cada un deles 
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seguindo a escala do 1 ó 5, onde o 1 representa o grao máis baixo de 
satisfacción co enunciado exposto e o 5 o máis alto. Marca a resposta escollida. 
                                                                                                          1     2      3      4      5                            

1. Os temas tratados responderon ós seus intereses e necesidades   3 3 4 
2. Lográronse os obxectivos expostos o inicio da sesión   3 5 2 
3. Calidade do local onde se impartiron as sesións  1  4 5 
4. A Calidade do material utilizado   3 3 4 
5. A duración da sesión resultou suficiente  2 1 3 3 
6. O ritmo de exposición da clase foi adecuado  1 2 3 4 
7. O horario da clase pareceulle correcto 1  1 6 2 
8. Os contidos impartidos foron satisfactorios   1 6 2 
9. A metodoloxía empregada facilitou a asimilación da información    3 7 
10. O alumnado tivo unha participación activa   1 3 6 
11. A disposición do/a formador/a para aclarar dúbidas foi adecuado   1 3 6 
12. O/A  formador/a soubo manter o interese do alumnado    3 7 
13. A temática expúxose con claridade    4 6 
14. O grado de aprendizaxe adquirido resultou satisfactorio   3 3 4 
15. A sesión pode resultarme útil para a miña práctica profesional   2 4 4 
16. A acción formativa en xeral   1 3 5 
 
 
 
FORMACIÓN EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DIRIXIDA A ALTOS 
CARGOS DO PROXECTO 
En primeiro lugar diseñouse o módulo de formación en materia de igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres dirixido a persoal decisorio do proxecto, 

tentando de axeitar os contidos ás posibilidades reais de introducir a perspectiva de 

xénero nas competencias das persoas con capacidade para a toma de decisións. 

Este documento elaborouse o 21 de novembro de 2005 e foi presentado para a súa 

validación e consenso na reunión de coordinación que tivo lugar o día 29 de novembro 

de 2005. 

 

Actividade formativa: O principio de mainstreaming na normativa e as organizacións. 
 
Módulo I: A igualdade de oportunidades 

• A igualdade de oportunidades como principio reitor da construción europea  

• Normativa europea relacionada coa igualdade entre homes e mulleres 

• Principais directivas comunitarias e a súa transposición en diferentes países de 

Europa 

• As directivas comunitarias sobre igualdade en España 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 34

Duración: 3 horas 

Módulo II: A aplicación transversal do principio de igualdade  

• O principio de mainstreaming e a transversalidade 

• Incorporación da igualdade de oportunidades ás organizacións 

• Mainstreaming de xénero nas iniciativas comunitarias 

Duración: 2 horas 

A formación tivo lugar en Santiago de Compostela o día 13 de decembrode 2005 e 

contou coa participación de dez persoas, cinco homes e cinco mulleres, en 

representación das seguintes entidades asociadas ao proxecto: 

- Servizo Galego de Igualdade 

- Fundación Universidade da Coruña 

- Universidade da Coruña 

- Fundación Galicia Emigración 

- Secretaría Xeral de Emigración 

- Cáritas Diocesana 

- Consorcio As Mariñas 

- Igape 

- Deputación Pontevedra 

 

Esta actividade formativa foi impartida por Elisa Gómez Sánchez-Albornoz, titulada en 

Xeografía e Historia, quen fixo as seguintes observacións avaliativas: 

 

Observación da docente en relación a: 
Asistencia:  
A pesares das grandes distancias entre o lugar de celebración da formación e o lugar 

de traballo ou residencia dalgunha das persoas asistentes á mesma, en xeral a 

resposta foi bastante boa, duplicándose a asistencia sobre a primeira lista provisional. 

Como é habitual neste tipo de formacións, nas que as persoas participantes proceden 

de diferentes puntos xeográficos, non houbo puntualidade ao comezo. Ademais dado 

que a formación se impartía en horario de tarde, algunhas das persoas asistentes non 

a remataron, habendo a partires do descanso un goteo constante de saídas.  

Por outra banda, a asistencia de homes, tal e como se prevía xa nas listas de 

asistencia provisionais, foi importante chegando ao 50% (5 de 10). Isto explícase 

porque se trataba de persoal directivo ou con capacidade de toma de decisións, e 

dada a segregación vertical laboral, agardase que estes postos sexan ocupados 

maioritariamente por homes.  
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O nivel de coñecementos previos específicos en materia de xénero e políticas de 

igualdade das persoas participantes era moi diverso. 

Participación: 
Na medida do posible, dada a duración da formación (5 horas totais, 4,15 reais) 

empregouse unha metodoloxía participativa, propiciada polo emprego dun suposto 

práctico, e as preguntas realizadas pola docente ao grupo en xeral. Houbo momentos 

para intervencións por parte das persoas participantes, reflexións en voz alta, 

aclaración de dúbidas e preguntas. Posto que se trataba dun grupo moi reducido 

houbo tempo para que interviñesen todas as persoas.  

As intervencións mostraron a existencia, sobre todo, de mulleres con formación. 

Tamén deixaron ver certas resistencias internas ao cambio do modus operandi nos 

seus traballos, a crenza da imposibilidade do cambio de mentalidade do empresariado 

e lagoas conceptuais.  

Horario: 
O horario de tarde non resultou ser moi axeitado, sobre todo tendo en conta que 

algunhas das persoas viñan de lonxe, o cal influíu en que só rematasen a formación 3 

persoas das 10 que a iniciaron.  

Contidos: 
Considerando os perfís das persoas asistentes, e os obxectivos do proxecto CONVIVE 

+, na formación dedicouse a metade do tempo á identificación de desigualdades no 

emprego e a identificar intervencións aparentemente neutras pero con impacto 

negativo na igualdade. Estes contidos ocuparon as dúas primeiras horas da formación, 

e serviron de fío argumental para expoñer despois do descanso por parte da docente, 

os contidos relativos ao marco teórico das políticas de igualdade.  

Avaliación: 
Debido a que antes de se iniciar a formación, a meirande parte das persoas 

participantes comunicaron que non poderían quedarse ata o final, non se considerou 

axeitado por parte da docente, pasar o modelo de formulario de avaliación, pois as 

opinións vertidas nestes carecerían de sentido. 

Suxestións futuras: 
Suxírese a realización de formacións máis específicas. Esta edición serviu para dar 

unha visión xeral sobre as desigualdades reais de mulleres e homes e as políticas de 

igualdade, mais sería conveniente ir avanzando gradual e especificamente nas 

seguintes edicións previstas, desde os contidos básicos ata os máis avanzados, 

podendo ser a secuencia a seguinte:  

 Linguaxe e publicidade institucionais non sexistas 

Políticas de igualdade específicas e transversais 
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Factores de ocupabilidade e xénero 

Estratexias para a diversificación profesional das mulleres 

A igualdade como criterio de calidade 

 Elaboración de Indicadores de xénero 

Identificación da pertinencia de xénero   

Orzamentos con perspectiva de xénero  

Elaboración de programas ou actuacións incorporando a dimensión de xénero 

Cómo incorporar obxectivos/criterios de igualdade nun proxecto/programa  

Ferramentas prácticas da integración da dimensión de xénero 

Liñas teóricas da estratexia de mainstreaming de xénero 

Experiencias prácticas de mainstreaming de xénero 

 

 

ASISTENCIA TÉCNCIA 
Seguimento e avaliación 
 
Actividade. Análise e auditoría de xénero no proxecto 
 
 DIFUSIÓN DE BOAS PRÁCTICAS E ELABORACIÓN DE “GUIDELINES” DE 

RECOMENDACIÓNS 

Deseño de recomendacións e indicadores cuantitativos para a introdución 
permanente do principio de igualdade en todas as fases do proxecto 
Co obxecto de facilitar a labor da introdución transversal do principio de igualdade en 

todas as fases do proxecto, por parte de todas as entidades asociadas, se elaborou un 

listado de recomendacións mínimas xunto coa relación correspondente de indicadores 

cuantitativos. Este documento  que foi entregado ás entidades asociadas para a súa 

discusión, a achega de suxestións e debate conxunto de dúbidas que puideran xurdir 

de cara á súa utilización no proxecto,  na reunión que tivo lugar o día 29 de novembro 

de 2005. 

 

 

1.6.  Premios Galicia en Feminino 
 

A sociedade galega nos últimos anos é consciente do acelerado proceso de 

transformación que está a vivir e de que o gran protagonismo deste cambio social hai 

que atribuílo, en gran medida, ás mulleres. É por este motivo, que detecta-las causas 

reais das desigualdades e loitar eficazmente contra elas debe converterse nunha 

tarefa prioritaria para o conxunto da sociedade. 
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O Servizo Galego de Igualdade, como organismo autónomo da Vicepresidencia da 

Igualdade e do Benestar ten precisamente como obxectivo principal a promoción e 

adopción de medidas encamiñadas á consecución da igualdade efectiva das mulleres 

e dos homes, removendo os obstáculos que impiden a participación e a integración da 

muller na vida social, cultural, educativa, económica e política de Galicia. 

A lei 3/1991 do 14 de xaneiro, de creación do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller, no seu artigo 3, determina entre as funcións do 

organismo a de realizar e fomentar estudios sobre a situación das mulleres galegas, 

promover medidas e programas de igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres, incentiva-la participación das mulleres na vida política, económica, cultural, 

educativa e laboral, así como, velar polo cumprimento dos convenios e tratados 

internacionais nos aspectos que afecten á igualdade. 

Precisamente dentro desde marco é onde se crea un novo proxecto denominado 

Premios Galicia en Feminino, centrado na idea de estimular e difundilas actuacións 

que reflicten as apartacións das mulleres á sociedade, denuncialas situacións de 

discriminación por razón de sexo e promovela transformación de estereotipos sexistas 

así como recoñecela traxectoria e o esforzo de persoas e entidades a favor da 

igualdade de oportunidades. 

 

Na Resolución do 14 de febreiro de 2001 se crean os Premios Galicia en Feminino e 

se aproban as bases para a súa concesión.  D.O.G.  Nº 38 - Xoves, 22 de febreiro de 

2001.  

A Resolución do 30 de xaneiro de 2004 modifica a Resolución do 14 de febreiro de 

2001  e  nela se aproban as bases para a súa concesión.  As modalidades 

convocadas para os Premios Galicia en Feminino son as seguintes:  

Premio Galicia en Feminino: Este premio concederase á figura feminina ou a entidade, 

asociación, etcétera. que realizase a actuación máis salientable na consecución da 

igualdade de oportunidades das mulleres galegas no ano inmediatamente anterior ó 

da súa convocatoria. Por esta razón cada ano levará na denominación do premio a 

indicación do ano ó que se refire. O xurado estudará as propostas que estean 

avaladas por organismos públicos, asociacións de mulleres ou entidades de iniciativa 

social que se presentarán acompañadas dun resumo de motivacións e méritos que 

consideran que concorren na persoa ou entidade que propoñen.  

Premio Galicia en Feminino de participación: Outorgarase a persoas individuais ou 

entidades, asociacións, etcétera., das que sexa salientable o seu labor nos eidos 

político, social ou profesional. O xurado valorará as actuacións encamiñadas a 

posibilita-la participación das mulleres na vida política, social e económica, de Galicia.  
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Premio Galicia en Feminino de cooperación: Outorgarase a persoas individuais ou 

entidades, asociacións, empresas, clubs deportivos, etcétera. que se significasen 

polas súas accións a favor da igualdade de oportunidades para as mulleres galegas. O 

xurado valorará o labor realizado ou a traxectoria das persoas ou entidades que 

fomenten a participación solidaria, a cooperación e o esforzo por conseguila igualdade 

de oportunidades na nosa sociedade.  

Premio Galicia en Feminino de creación: Outorgarase a unha muller ou grupo de 

mulleres en recoñecemento do seu labor creativo nos eidos artístico, científico, cultural 

e divulgador en Galicia. O xurado valorará o labor realizado polas mulleres galegas no 

campo da creación, significando o seu esforzo por conseguir un plano de igualdade no 

ámbito no que desenvolven as súas actividades.  

Premio Galicia en Feminino de comunicación: Outorgaráselle a persoas individuais, 

colectivos ou empresas, de orixe galega, ou que desenvolvan o seu labor na 

Comunidade Autónoma de Galicia. O xurado valorará a contribución á modificación 

dos estereotipos tradicionais no tratamento da imaxe das mulleres nos distintos 

ámbitos, o uso dunha linguaxe non sexista, a divulgación dos logros e contribucións 

das mulleres e o labor expreso na defensa da igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes».  

O 8 de marzo de 2005, ás 20:30 horas, tivo lugar no Hostal dos Reis Católicos, en 

Santiago de Compostela,  o acto de entrega dos premios "Galicia en Feminino" na súa 

quinta edición, durante unha cea conmemorativa do Día Internacional das Mulleres á 

que asistiron 120 persoas.  

• Premio Galicia en Feminino: Chus Lago. Pola súa traxectoria persoal, por 

personificar a unha muller galega nova, dinámica, xove, decidida, 

emprendedora, valente, única, e polos seus continuados éxitos nun deporte 

maioritariamente masculino como é o alpinismo.  

• Premio Galicia en Feminino de participación: Planta Galega de PSA-
CITROEN, polo seu acordo de colaboración cos sindicatos para levar adiante 

un plan de igualdade de oportunidades e laboral para as mulleres no seo do 

seu grupo de empresas.  

• Premio Galicia en Feminino de cooperación: Irene Cuervo, directora do 

Centro O Mencer de Ferrol, pola labor de apoio e reinserción social e laboral 

desenvolvida no centro a favor das mulleres que exercen a prostitución e das 

máis desfavorecidas socialmente.  

• Premio Galicia en Feminino de creación: Toñi Vicente. restauradora, por 

ser única nun mundo fundamentalmente masculino, por ter prestixiado a nova 
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cociña galega combinándoa sabiamente coa tradición de séculos personificada 

na súa nai.  

• Premio Galicia en Feminino de comunicación: Mariana Carballal. directora 

da serie Libro de Familia, da RTVG, por dirixir unha serie de éxito cun plantel 

de colaboradoras femininas: guionista, realizadora, xefa de producción, 

directora artística, etc.  

 

Orzamento: 25.637,10 € 

  

1.7. Mulleres expertas 
 
A Cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres, celebrada en Pekín, China, en 

setembro de 1995, estableceu unha axenda para a participación das mulleres, 

denominada Plataforma de Acción. As súas accións pretenden o serio compromiso de 

tódolos sectores, públicos e privados, na erradicación daqueles obstáculos que aínda 

perviven para a activa participación das mulleres en tódalas esferas da vida, a través 

dun equilibrio no acceso á toma de decisións no eido económico, social, cultural e 

político. 

En cada área de traballo establecida -o crecemento da pobreza entre as mulleres, a 

desigualdade e o acceso desigual á educación e á formación, a desigualdade no 

acceso ao coidado sanitario, a violencia contra as mulleres, os efectos dos conflitos 

armados nas mulleres, a desigualdade no acceso ás actividades produtivas e 

recursos, a desigualdade na toma de decisións, a insuficiencia dos mecanismos para 

promover o avance das mulleres, a inaxeitada promoción e protección dos dereitos 

humáns das mulleres, os estereotipos e a desigualdade no acceso aos medios de 

comunicación, as desigualdades na xestión dos recursos naturais e a protección do 

medio ambiente e a discriminación e violación dos dereitos das nenas- diagnostícanse 

os problemas para a participación das mulleres e establécense obxectivos estratéxicos 

a conquerir a través de accións concretas que deben ser realizadas por diferentes 

axentes.  

 

O potencial dos medios de comunicación para contribuír ao avance das mulleres no 

mundo foi recoñecido, pola incidencia que as súas mensaxes teñen nas políticas, nas 

actitudes privadas e no comportamento das persoas, moi particularmente na infancia e 

na xuventude. Pero ao mesmo tempo púxose de relevo o pesado fardo que supón 

aínda a repetición nos medios de imaxes negativas ou estereotipadas das mulleres, 
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que seguen pesando gravemente sobre a imaxe xeral do colectivo.  

 

Os obxectivos estratéxicos sobre os medios de comunicación foron o aumento da 

participación e do acceso das mulleres á expresión a través dos medios e á toma de 

decisións, ademais da promoción dunha imaxe equilibrada e non estereotipada das 

mulleres.  

 

Entre as accións propostas para aumentar a participación e o acceso das mulleres á 

expresión e á toma de decisións nos medios de comunicación, está a creación de 

directorios de expertas. É unha evidencia constatada en case tódalas sociedades que 

é necesario articular mecanismos para loitar, en primeiro lugar, contra os estereotipos 

sobre as mulleres e as actividades que realizan, xa que se trata de ideas 

preconcibidas ancoradas no pasado e que nada teñen que ver co papel cada vez máis 

importante que as mulleres teñen en tódolos ámbitos da nosa sociedade. Ao mesmo 

tempo, é importante tamén realizar accións que leven a unha maior visibilidade da 

realidade das mulleres na nosa sociedade, as súas tarefas, os seus logros e as súas 

actividades.  

 

Co Directorio de Mulleres Expertas preténdese precisamente dotar aos medios de 

comunicación dunha ferramenta que permita a procura da opinión experta entre o 

colectivo das mulleres, visibilizando o importante número de mulleres na nosa 

Comunidade Autónoma que teñen méritos abondo para seren consideradas expertas 

na materia á que adican os seus esforzos profesionais. Téntase así, dun xeito moi 

sinxelo, incorporar aqueles rasgos mais importantes do curriculum profesional dunha 

muller e os seus datos de contacto, para que o medio de comunicación 

correspondente, no momento que queira conquerir unha opinión experta sobre un 

tema concreto, poida atopala facilmente e así, contribuír a unha maior e mais real 

visibilización do traballo e o esforzo das mulleres galegas. O uso do directorio como 

ferramenta de busca desa opinión experta vaise acordar cos diferentes medios de 

comunicación, igual que se ten xa traballado con eles na elaboración da propia 

ferramenta, para que respostase axeitadamente ao sistema de traballo dos e das 

profesionais que van facer uso dela.  

 

O traballo realizado para a procura dos nomes que compoñen este directorio non é 

mais ca unha primeira aproximación. O directorio está aberto a novas e continuadas 

incorporacións, que o farán máis completo, actualizado e útil, na nosa tarefa por 

conquerir un maior espazo para as mulleres nos medios de comunicación, que poda 
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axudar a eliminar, a través da difusión do rigoroso traballo e adicación que hai detrás 

de cada unha delas, os estereotipos que aínda nos vencellan exclusivamente ao 

ámbito privado, do coidado e do fogar.  

 

A concepción da cualidade de experta ten sido, desde o comezo do traballo de 

elaboración deste directorio, aberta e non exclusiva. Desde a incorporación de 

mulleres cun perfil claramente técnico -profesoras de universidade, investigadoras, 

profesionais vencelladas a carreiras habitualmente consideradas como masculinas- a 

outras vencelladas a outros eidos considerados tradicionalmente como mais 

femininos, a nosa vontade é que sexa posible atopar calquera tipo de perfil, desde as 

profesionais da investigación ata as directivas de asociacións.  

 

A tarefa non é doada, pero en cambio enormemente ilusionante. Cada muller 

participante no proxecto, cada opinión verquida despois da solicitude desde un medio 

de comunicación, está colaborando na tarefa máis gratificante de todas, a de conquerir 

que a sociedade na súa totalidade sexa consciente do decisivo paso que as galegas 

teñen dado nos últimos trinta anos para incorporarse, de xeito igualitario e xusto, á 

todas as facetas da vida de Galicia. 

 

Durante o ano 2005 rexistráronse 746 mulleres galegas expertas nas seguintes 

áreas: 

- Artes escénicas (cine, teatro) 

- Artes plásticas (pintura, escultura, restauración...) 

- Asociacionismo e voluntariado 

- Asuntos sociais 

- Ciencias da saúde e sanidade 

- Ciencias experimentais e medio ambiente 

- Ciencias psicolóxicas e sociais 

- Ciencias xurídicas 

- Deportes 

- Economía e empresa 

- Educación 

- Enxeñerías e arquitectura 

- Forzas de seguridade do Estado 

- Lingua e literatura 

- Medios de comunicación 

- Música 
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- Oficios profesionais (restaurantes, xastrería, perruquería) 

- Outras 

- Política e sindicalismo  

- Relixión  

- Xénero, muller, terceira idade, xuventude 

 

1.8. Os Concellos galegos e a igualdade de xénero 
 

Introducir a óptica da igualdade entre homes e mulleres en tódalas actuacións políticas 

ten que se-lo reto que persigan as administracións públicas para consolidar unha nova 

sociedade que asegure  e garanta a participación de tódalas persoas en condicións 

igualitarias en tódalas funcións e en tódolos sectores sociais. 

 

Elaborar estratexias de acción encamiñadas a promovelo avance das mulleres en 

tódalas esferas non é só un obxectivo das institucións, senón que constitúe unha 

responsabilidade común da sociedade que transcende a propia actividade da 

Administración para acadar unha distribución xusta e equitativa de papeis. 

 

Os compromisos adquiridos por gobernos e países para colaborar na integración da 

perspectiva de xénero nas políticas xerais requiren formulacións de futuro que 

promovan modificacións nos papeis parentais, na estrutura familiar, na organización 

do traballo, na participación social e política de homes e mulleres. Esta estratexia de 

integra-la igualdade de oportunidades en tódalas políticas progresou indiscutiblemente 

nos últimos anos e así, a elaboración e posta en marcha de plans de igualdade por 

parte de autoridades, axentes sociais e entidades é unha realidade cotiá no seo de 

todo tipo de organizacións. 

 

A medida que se integre nas políticas xerais o principio de igualdade, as actuacións a 

prol das mulleres iranse facendo cada vez menos necesarias, pero mentres persistan 

diferenzas tan visibles coma as actuais, as accións positivas dirixidas a paliar esas 

desigualdades xogan un papel importante no proceso de eliminación dos atrancos 

para o desenvolvemento persoal e social das mulleres. 

 

A Lei de bases de réxime local atribúelles ós concellos a función de realizar 

actividades e prestar servizos que contribúan a satisface-las demandas e as 

necesidades dos seus habitantes, incluíndo a promoción da igualdade de 

oportunidades entre os homes e as mulleres dos seus municipios. 
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O ámbito local preséntase, polo tanto, como un contexto idóneo para poñer en práctica 

plans de igualdade de oportunidades por múltiples razóns: 

 

A Administración local é dentro do sistema administrativo do Estado español, a máis 

próxima á cidadanía. 

E no ámbito local onde se coñecen con maior profundidade as necesidades da 

poboación e os recursos cos que conta. 

O seu papel no contexto económico é fundamental, pois actúa coma fonte de emprego 

e provedora de servizos. 

A Administración local é responsable de asegura-la cobertura das necesidades 

básicas da comunidade. 

A proximidade institucional facilita a realización de medidas de igualdade mediante a 

participación e a colaboración cidadá. 

A súa iniciativa pode servir de estímulo e de modelo ás actuacións doutras entidades, 

tanto públicas coma privadas. 

 

Deste xeito, se a igualdade se fomenta nas actuacións dos propios concellos, 

producirase un efecto desde a acción política ata a sociedade que resulta esencial 

para rendabilizar  ó máximo os recursos e garanti-lo efecto multiplicador destas 

experiencias. 

 

Así pois, elaborar estratexias, accións e plans para a igualdade de oportunidades entre 

homes e mulleres supón garantir lo dereito desta a seren tratadas en condicións de 

igualdade, mellora-la situación de homes e mulleres e asegurar un futuro próximo no 

que as persoas dun e doutro sexo teñan capacidade de elección en liberdade para o 

seu propio desenvolvemento, sempre dende o compromiso político e social para a 

superación de todo tipo de discriminación. 

 

Na Resolución do 15 de decembro de 2004 (DOG número 247 de 22 de decembro de  

2004) pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e 

subvencións a entidades locais e a entidades de iniciativa social para o 

desenvolvemento de programas destinados á promoción da muller, convócase 

especificamente axuda para elaboración e posta en marcha de plans de igualdade de 

oportunidades das mulleres, por parte dos concellos, sendo subvencionados para 
este concepto os concellos que a continuación se relacionan: 
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PROVINCIA CONCELLOS TOTAL 

A CORUÑA 
Laracha, Teo, Dumbría, Ferrol, Paderne, Mesía, Cesuras, 
Valdoviño, Lousame, Aranga, Negreira, Rois, Noia, Tordoia, 
Brión 

15 

LUGO Navia, Xermade, Carballedo, Baleira 4 

OURENSE 
Sarreaus, Piñor, Castrelo do Val, Oímbra, Melón, Xunqueira 
de Ambia, Allariz, Calvos Randín, Montederramo, Celanova, 
Quintela Leirado, A Merca, Rubiá 

13 

PONTEVEDRA Vigo, Pontecesures, Vilaboa, O Rosal, A Cañiza, Cambados, 
Soutomaior 

7 

TOTAL  39 

 

Orzamento: 42.102,20 € 

 

1.9. Impacto de Xénero 
 
No Título preliminar, Capítulo II, da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a Igualdade de 

mulleres e homes na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 7º recolle que 

os proxectos de lei presentados no Parlamento galego pola Xunta de Galicia irán 

acompañados dun informe sobre o seu impacto de xénero elaborado polo Servizo 

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. Asimesmo, no artigo 8º 

indica que os regulamentos con repercusión en cuestións de xénero elaborados pola 

Xunta de Galicia tamén exixirán, antes da súa aprobación, a emisión dun informe 

sobre o seu impacto de xénero elaborado polo mesmo organismo. 

Concordando co mandato da lei, o Servizo Galego de Igualdade, emitiu durante o ano 

2005, 29 informes de impacto de xénero sobre: 

- Anteproxectos de Lei: 22 

- Anteproxectos de Decreto lexislativo: 1 

- Proxectos de Decreto: 6 
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2. EDUCACIÓN EN IGUALDADE 
 

O sistema educativo, ao longo da súa historia, desempeñou un papel fundamental no 

proceso de socialización e, polo tanto, na aprendizaxe de diferentes roles no marco 

dos espazos onde ten lugar o proceso de socialización: a familia, a escola, os medios 

de comunicación ou os grupos de iguais.. Na actualidade, cabe dicir que a escola 

mixta segue sen abordalas atribucións estereotipadas de xénero e continúa 

reproducindo relacións sociais discriminatorias entre as mulleres e os homes. 

 

O currículo explícito menciona como importantes os feitos, coñecementos e 

experiencias do colectivo masculino mentres que as experiencias e coñecementos das 

mulleres seguen excluídas, en termos xerais, aínda que cada vez menos, dos 

materiais escolares. Estas interpretacións estereotipadas da realidade inflúen nas 

visións, nas actitudes e nas expectativas de rapazas e rapaces durante o proceso 

educativo, pero tamén unha vez finalizado este, polo que se debe intervir para evitar 

este tipo de situacións. É necesario, pois, modificar comportamentos, actitudes, 

normas e valores sociais que determinan uns roles estereotipados a través de accións 

que abranguerán a igualdade entre mulleres e homes, particularmente nas políticas de 

educación, formación, cultura, ciencia, medios de comunicación, xuventude e 

deportes. 

 

Pódese afirmar, sen ningunha dúbida, que a educación constitúe un piar fundamental 

para o fomento da igualdade entre os colectivos de xénero, ademais de se converter 

nun recurso que, superando discriminacións, eliminando estereotipos e corrixindo 

distorsións, contribuiría á potenciación das mulleres na vida social, económica e 

política e á súa plena incorporación en tódolos ámbitos culturais. 

 
É preciso continuar coa revisión dos materias escolares no seu conxunto e coa 

elaboración de materiais didácticos específicos, difundir orientacións xerais para que 

os centros educativos adquiran capacidade para analizar criticamente os materiais 

existentes desde a perspectiva de xénero, establecendo criterios para a súa elección. 

Así mesmo, hai que velar por unha política educativa universitaria que contemple 

como un dos seus principios básicos a non discriminación por razón de xénero. 

 

Especial atención require tamén a educación e a formación de persoas adultas, polo 

número de mulleres que se acollen a esta oferta en idades avanzadas, en gran medida 
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debido probablemente aos obstáculos de xénero que lles impediron acceder á 

educación regrada no seu momento. 

 

En todo este contexto, desempeña un papel fundamental a ciencia e a tecnoloxía, 
como instrumento ao servizo das actuacións tendentes a conseguir unha verdadeira 

educación en igualdade, pero tamén, nun sentido máis amplo, pola súa condición de 

compoñentes fundamentais de desenvolvemento que están provocando unha 

transformación das pautas de produción, creando novos postos de traballo e novas 

formas de traballar.  

 

Organismos públicos e axentes sociais implicados no desenvolvemento do sistema 

educativo salientan como aspectos fundamentais a desenvolver para conseguila plena 

efectividade do principio de igualdade no ámbito educativo: o uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e a adopción de medidas que fagan  visibles ás nenas e ás mulleres no 

actual modelo educativo. 

  

Unha educación na igualdade posibilitará, a plena incorporación das mulleres a 

tódolos ámbitos culturais visualizando as aportacións e logros que as mulleres 

desenvolven no mundo das artes e das ciencias. Cómpre por elo modificala imaxe das 

mulleres e dos homes arraigada socialmente, eliminar estereotipos, corrixir distorsións 

e fomentar unha imaxe da muller que se corresponda coa súa situación e contribución 

ao avanzo e progreso da sociedade actual. 

 

2.1.  Seminario Permanente de Educación para a Igualdade 
 

Na administración autonómica galega dende o ámbito educativo as actividades 

destinadas a promover a igualdade entre mulleres e homes e a previr a violencia de 

xénero, están dende o ano 1998 ata o momento actual, coordinadas dende o 

Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. Esta unidade foi creada 

mediante un convenio de colaboración entre as consellerías con competencia en 

educación e en promover a igualdade entre as mulleres e os homes e integrouse 

funcionalmente no do Servizo Galego de Igualdade. 

 

Neste momento existe impulsado polo Servizo Galego de Igualdade, organismo 

autónomo adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e 

do Benestar e pola Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
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As funcións que ten encomendadas son: 

 

 Elaboración dende unha perspectiva de xénero de materiais didácticos 

destinados ao alumnado. 

 A revisión e adecuación de materiais formativos ao principio de non 

discriminación sexista. 

 O deseño de cursos formativos e doutras actuacións de sensibilización en 

políticas de igualdade e de promoción da educación para a igualdade 

destinados á comunidade escolar e a outros colectivos. 

 

2.2. Xornadas e cursos 
 
Continuando a liña de formación iniciada no curso 1.998-1999, a través do Seminario 

Permanente de Educación para a Igualdade tense atendido un ano mais á formación 

das persoas responsables da formación do alumnado, da infancia e da xuventude, 

tanto realizando directamente as xornadas que aparecen nos epígrafes seguintes, 

como participando no deseño das actividades do Plan anual de Formación do 

Profesorado.  

 

2.2.1. Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade 
 
Os foros galegos de educación para a igualdade están dirixidos ao profesorado de 

educación infantil, primaria e secundaria e constitúen a principal actividade formativa 

centralizada e específica no eido da educación para a igualdade entre homes e 

mulleres que se realiza na comunidade autónoma galega.  

De sobra é coñecida a importancia da escola como axente socializador e transmisor 

de roles, polo que resulta imprenscinble ofertar formación en igualdade ás persoas que 

se ocupan profesionalmente das tarefas educativas. 

O propósito dos foros é promover a construción dun novo modelo formativo capaz de 

abranguer por igual, sen connotacións de xénero, ao feminino e ao masculino.  

Entre os seus obxectivos figura tamén procurar a reflexión entre o profesorado galego 

sobre a transmisión de estereotipos de xénero no ámbito escolar e favorecer a toma 

de conciencia das e dos asistentes como axentes nesta situación discriminatoria, así 
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como presentar investigacións e proxectos que sirvan de guía para traballar a 

educación en igualdade e a prevención da violencia de xénero. 

Na sétima convocatoria desta actividade formativa centralizada, decidiuse prestarlles 

unha especial atención ás circunstancias que rodean a vida das nenas e das rapazas 

pertencentes a culturas que non son as maioritarias no noso contorno. O feito de ser 

inmigrante ou de pertencer a poboacións sobre as que se teñen prexuízos, coa 

compoñente de ser nena ou muller, provoca unha dobre desigualdade que unha 

sociedade desenvolvida e democrática non pode permitir. 

 

Ao longo do Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade describiuse a 

situación que viven estas nenas e mozas nos nosos centros educativos e 

presentáronse liñas de traballo que contribuirán a mellorar a súa situación e a previr 

situacións discriminatorias para elas.  

 

Así mesmo, dedicóuselles unha especial atención ás directrices da Comisión Europea 

como marco institucional do que xorden posteriores actuacións en materia de xénero e 

de educación e que, á súa vez, xeran unha maior interculturalidade das accións 

desenvolvidas. 

 

Realizouse os días 10 e 11 de xuño na Escoa Galega de Administración Pública , en 

Santiago. A continuación pode contemplarse o programa: 

 

Día 10 de xuño 
 
Recollida de material 
Inauguración oficial 
Conferencia inaugural: Gender Equality and lifelong learning: The European 
Dimension *. Monika Oels. Experta en educación e ex-membro da Dirección Xeral de 

Educación e Cultura. Comisión Europea. 
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Obradoiros simultáneos 

1. Humor e sentimentos na coeducación e na interculturalidade. José 

Francisco Caselles Pérez. Profesor titular do Departamento de Métodos de 

Investigación e Diagnósticos en Educación. Universidade de Murcia.  

2. Dereitos humanos, muller e inmigración. Cara a unha educación 
intercultural na aula. Martina Tuts Sterckx e Luz Nieves Martínez Ten. Membros da 

Plataforma dos Dereitos Humanos das Mulleres.  

3. Mundo: non é masculino singular. María Paz Gutiérrez. Directora de 

Solidariedade Internacional de Galicia.  

4. Educar na diferenza. Paula Villaverde Pérez. Educadora social do Programa 

de Intervención Sociofamiliar con Persoas Ciganas Transmontanas. Fundación do 

Secretariado Xitano e Cáritas Diocesana de Tui-Vigo. 

5. Interculturalidade na aula: o xénero e a súa xestión como diversidade. 
Membros da Asociación sociocultural Alquería. 

6. Traballando a igualdade e a integración mediante o xogo. Francisco Javier 

Guede García. Profesor de educación primaria. CEIP Amaro-Refojo de Verín.  

 
 

Día 11 de xuño 
Conferencia: Comment l'école en la France accueille les enfants de l'Islam. *. 
Christine Clerc. Xornalista e escritora francesa 

Panel de comunicacións 
1. A situación de fillas de familias inmigrantes. Enma Mateos Peñalver. 

Socióloga colaboradora do Colectivo IOE.  

2. A segunda xeración: escolarización de mozos e mozas procedentes 
de Latinoamérica. Inés Massot Lafon. Profesora de Investigación en 

Educación. Universidade de Barcelona.  

3. A educación das mulleres adultas: un paso máis para a súa 
integración. Xosé Lois Vilar Rodríguez. Profesor de persoas adulta. IES n.º 

1 de Ribeira.  
Conferencia: A inmigración e a escola. Julio Carabaña Morales. Catedrático de 

Socioloxía. Opinión pública e cultura de masas. Universidade Complutense de Madrid.  

Obradoiros simultáneos 
Actividade lúdica 
Concerto tradicional caboverdiano a cargo do grupo feminino Batuko Tabanka. 
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Buffet étnico 
 

Aínda que o número de solicitudes admitidas foi de 346 (300 mulleres e 46 homes), as 

persoas que nalgún momento se achegaron foron 210(180 mulleres, 30 homes), e 

levaron certificación 159 (139 mulleres, 20 homes). 
 
Co obxecto de facilitar a asistencia de nais e pais á actividades formativas previstas, 

púxose á súa disposición un servizo de atención especializada a menores de idades 

comprendidas entre os 18 meses e os 12 anos, co obxecto de que nenas e nenos 

poidan gozar de actividades lúdico-formativas durante o seu transcurso. Asistiron 16 
menores. 
 
O Sétimo Foro Galego de Educación para a Igualdade foi organizado pola Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Familia, Xuventude, 

Deporte e Voluntariado e o Servizo Galego de Igualdade, a través do Seminario 

Permanente de Educación para a Igualdade.  

 

Orzamento: 91.460,99 €. 

 

2.2.2. VI Xornada Galega de Nais e Pais educando en igualdade 
 

No proceso de construción da personalidade, a familia ten un papel fundamental, pois 

é o primeiro axente de socialización para calquera persoa dende o seu nacemento. A 

través dela, nun principio, e posteriormente a través doutros axentes socializadores, as 

nenas e os nenos adquiren coñecementos e aprenden a relacionarse co entorno, 

internalizando unhas pautas de comportamento e construíndo á súa personalidade.  

 

Pola importancia da familia como primeiro referente na socialización das criaturas e 

dado que non existían actividades de formación en xénero para responsables 

familiares, dende o ano 1998 no Seminario Permanente de Educación en Igualdade 

decidiuse impulsar as Xornadas galegas de nais e pais educando en igualdade. 

A sexta edición desta xornada xirou en torno aos xogos e os xoguetes xa que 

contribúen enormemente ao desenvolvemento da infancia ea mocidade, 

proporcionando uns escenarios de aprendizaxe que inflúen notablemente nas 

habilidades que se están adquirindo.  
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Existe unha gran diversidade de xogos e xoguetes, e cada un potencia unhas certas 

habilidades. Os feito de que as nais e pais merquen distintos xoguetes segundo o 

xénero de quen os vai recibir ou animen a distintos xogos as súas fillas e fillos, que a 

publicidade presente uns xoguetes para nenas e outros para nenos ou que certos 

videoxogos amosen personaxes cunhas características físicas e de comportamento 

discriminatorias ou violentas, son feitos que deben provocar ás nais e aos pais 

reflexións sobre consumo, a violencia e o sexismo, para posteriormente actuar co fin 

de superalas.  

Ao longo da xornada intentouse provocar estas reflexións e fíxose fincapé no valor 

educativo do xogo e do xoguete, dándose pautas para a súa boa correcta utilización. 

A xornada tivo lugar o sábado 22 de outubro na Escola Galega da Administración 

Pública en Santiago de Compostela. Foi organizada pola Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado 

e o Servizo Galego de Igualdade, a través do Seminario Permanente de Educación 

para a Igualdade O seu programa foi: 

Inauguración. 

Conferencia inaugural : "O xogo no desenvolvemento infantil e xuvenil". Maite 

Vallet Regí. Pedagoga e orientadora de nais e pais.  

Obradoiros simultáneos:  

• Aprender a xogar, aprender a vivir. Inma Marín Santiago. Asesora 

pedagóxica e directora de “Marinva, xogo e educación”.  

• O sexismo nos videoxogos. Enrique Díez Gutierrez. Profesor de didáctica e 

organización escolar. Universidade de León. 

Eloína Terrón Bañuelos. Traballadora social dos equipos de orientación 

educativa e psicopedagógica. León.  

• A publicidade indirecta dos debuxos animados e o consumo infantil de 
xoguetes. Mª Esther del Moral Pérez. Catedrática de novas tecnoloxías 

aplicadas á educación. Universidade de Oviedo. 

Obradoiros simultáneos. (Repítense os da mañá) 

Actividade lúdica. Conclusións a cargo de Oihulari klown.  
 

De 230 solicitudes (192mulleres, 38 homes) que houbo dentro do prazo asistiron 147 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 52

persoas (126 mulleres, 21 homes), das que levaron certificado 81 (69 mulleres e 12 
homes). 
 

Para facilitar a asistencia das nais e dos pais houbo un servizo de atención 

especializada a menores de entre 1 e 12 anos, que utilizaron 46 menores. 

 

Orzamento: 26.421,94 € 

 

2.2.3. IV Xornadas de transversalidade 
 

Dentro das IV xornadas sobre a transversalidade na educación “Educar para a 
cidadanía”, os días 4 e 5 de marzo, organizadas pola Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria, Instituto Galego de Consumo, Dirección Xeral de 
Saúde Pública, Consellería de Sanidade, Servizo Galego de Promoción da 
Igualdade do Home e da Muller e Consellería de Medio Ambiente, o Servizo 
Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller ofertou a posibilidade 
de formación para a prevención de violencia, a través do obradoiro 
“Aprendendo vínculos de equidade nas túas relacións. Unha nova cidadanía”, 
impartido polo sociólogo D. Erick Pescador Albiach. 
 

Nel tratouse: 

 

 Somera explicación teórico-práctica dunha parte do proxecto Ulises, proxecto 

para a prevención da violencia a través do xénero, as sexualidades e a 

interculturalidade levado a cabo en varios centros de Galicia e doutras 

comunidades autónomas.  

 Práctica de aula para creación de relacións de equidade viables.  

 Construción dunha nova cidadanía a través da revisión do sistema patriarcal de 

poderes e vínculos e da reconstrución da masculinidade tradicional opresora. 

 

Estaba dirixido, especialmente, ao profesorado de niveis non universitario e realizouse 

no Palacio de Exposicións e Congresos. 

 

Orzamento: 1.196,21 € 

 

2.2.4. Encontro: Mulleres e Matemáticas 
 

Desde hai algúns anos a incorporación masiva da muller aos estudios científicos 

universitarios, en particular ás matemáticas, é un feito palpable: nas facultades de 
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Matemáticas das universidades públicas españolas a composición do alumnado é 

case que paritario. Tamén, pouco a pouco, e cecais con algunhas dificultades, as 

mulleres matemáticas están a optar pola carreira investigadora.  

Nembargantes, aínda se discute nalgúns foros académicos a nosa capacidade para 

as ciencias, e en particular para as matemáticas. Parece que segue sendo necesario 

manifestar que as diferenzas que actualmente subsisten, tanto no ámbito da 

docencia como da investigación en postos de meirande nivel de responsabilidade, 

non se deben a un problema de capacidade intelectual. Buscar as causas e as 

posibles solucións a estes problemas é tarefa conxunta da comunidade científica e 

política.  

A comisión “Mujeres y Matemáticas” da Real Sociedad Matemática Española naceu 

con ánimo de difundir entre a comunidade científica os datos máis salientábeis en 

relación coa situación actual das mulleres matemáticas españolas no ámbito da 

investigación e a docencia.  

Estas Xornadas están concibidas como un lugar de encontro e discusión dalgúns 

dos problemas de xénero que actualmente subsisten no ámbito académico, docente 

e investigador en relación coas Matemáticas. Perante as mesmas se presentaron 

diferentes estudos realizados recentemente sobre estes asuntos, e se trataron 

diferentes aspectos destes problemas.  O encontro tivo lugar os días 30 de setembro 

e 1 de outubro en Compostela, contando coa participación de 60 persoas. 

 Programa Día 30 de setembro: 

Inauguración: Carmen Ruíz Rivas, Directora Xeral de Universidades. 

Conferencia: “Una Matemática, ¿nace o se hace?” Pilar Bayer, Universidade de 
Barcelona 

Conferencia: “Mujeres Matemáticas de las Universidades Andaluzas”. Juan José 
Moreno Balcazar, Universidade de Almería:  

Programa Día 1 de outubro: 
Conferencia: “En Paraguay la Matemática es cosa de mujeres, pero....”. Gabriela 

Gómez Pasquall, Directora Executiva das Olimpiadas Matemáticas Paraguayas e Ex-

presidenta da Sociedade Matemática de Paraguay:   

Conferencia: ”:   “Women in Maths in France, the story of the french Association 
`Femmes et Mathematiques´ from 1987 until nowadays”. Chistine Charretton, 
Membro da asociación “Femmes et Mathematiques 
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Conferencia: “Coeducación en la clase de Matemáticas de Secundaria”. Adela  

Salvador, Universidade Politécnica de Madrid 

Conferencia: “¿Exiten otros caminos profesionales desde la formación matemática?” 
Magdalena Manso Hierro, Servicio de Informática de Michelín España:  

Mesa Redonda: “Mulleres Matemáticas e investigación”. 
Clausura. 
 
Orzamento: 808,28 € 

 

2.2.5. II Xornadas de Formación: Educación, Xénero e Igualdade 
 

 A importancia básica e o poder fundamentalmente da relacións de xénero en 

calquera estrutura e organización social recoñecida, encerra un significado especial 

para os procesos específicos de socialización educación humana. Por este motivo 

faise necesario un coñecemento en profundidade, por parte dos profesionais 

dedicados á educación, dos mecanismos de produción e reprodución social que 

interveñen na nosa sociedade nas relacións de xénero que vai máis alá dun simple 

coñecemento particularizado sobre o tema.  

Ao longo dos últimos 20 anos, foise configurando un campo específico de 

coñecementos estruturais, ideolóxicos e sociais nos que se asentan as relacións de 

xénero actuais nas diversas disciplinas científicas referidas ao coñecemento social. 

Estes demóstrannos os complicados mecanismos de cambio que se están xerando 

actualmente, tendo ao mesmo tempo implicacións políticas, sociais, xurídicas, 

educativas, etc. Especialmente relevante dende unha perspectiva global e 

transversal da educación é o análises pormenorizado das dinámicas que configuran 

as relacións entre homes e mulleres (nenas e nenos) na nosa sociedade para os 

profesionais do campo educativo. 

 Estes últimos,poden axilizar, promover ou impedir mediante actuacións concretas os 

procesos lentos que están dando lugar a cambios e transformacións ata unhas 

condicións máis igualitarias nas relacións entre nenos e nenas, xoves, varóns e 

mulleres; aínda demasiadas veces caracterizadas por un significado vertical. Nestas 

xornadas, celebradas en Compostela os días 10, 11 e 13 de maio de 2005, tratouse 

de dar unha formación científico – social mediante a abordaxe das temáticas 

específicas: 
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 Coñecemento e Educación  

 Igualdade e Políticas Públicas  

 Violencia e Agresións Contra as Mulleres  

Ás xornadas asistiron un total de 300 persoas das que 200 eran mulleres e 100 
homes. 

10 de maio: Coñecemento e Educación 

Inauguración das xornadas:  

Rector da Universidade de Santiago de Compostela, D. Senén Barro Ameneiro. 

Directora Xeral do SGI, Dona Marta González  

Decano da Facultade de Ciencias da Educación, D. Felipe Trillo  

Presidenta do Comité de Investigación Socioloxía do xénero da FES e Directora das 

Xornadas, Dna. Rita Radl Philipp 

Conferencia Inaugural: As investigacións e os estudos das Mulleres e do Xénero 
en España . María Ángeles Durán Heras, Catedrática de Socioloxía do CSIC 

Conferencia: Vellos e Novos Paradigmas na Historia das Mulleres en Galicia . Mª 
José Rodríguez Galdo, Catedrática de Historia e Institucións Económicas, USC 

 Conferencia: Coñecemento e Feminismo. Carme Adán, Profesora de Ensinanzas 
Medias  

Simposio – Coloquio: “Igualdade e Acción Feminista no século XXI”    

Coordina: Carolina García Borrazás, Licenciada en CC. Educación e Master 
Educación, Xénero e Igualdade.  

Marisa Rodríguez, Delegada da Muller, UXT  

Elvira Patiño, Delegada Nacional da Muller, CIG  

Victoria Quivén, Secretaria Xeral da Muller e de Políticas de Igualdade, CC.OO 

11 de maio: Igualdade e Políticas Públicas 

Simposio-Coloquio: Leis, Plans e Programas de Igualdade no ámbito da política 
autonómica e local    

Coordina: María García Añón, Profesora Titular de Ciencias Políticas, USC  

Marta González Vázquez, Directora Xeral Servizo Galego de Igualdade  
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Carmen Basadre, Concelleira de Asuntos Sociais, Muller e Xuventude e Tenente 
Alcalde, Concello de Lugo  

Margarida Corral, Concelleira de Asuntos Sociais, Muller e Xuventude e Sanidade, 
Concello de Mugardos  

Adelaida Negreira Rivera, Concelleira de servizos Sociais e Muller, Concello de 
Santiago 

Conferencia: As relacións interxénero no contexto da nova Constitución 
Europea. Yolanda Maneiro Vázquez, Profesora Asociada Dereito del Traballo, USC 

Simposio – Coloquio: Problemáticas múltiples en relación coa violencia en 
función do xénero  

Coordina: Mª José Noya Sanmartín, Licenciada en Filoloxía e Master Educación, 
Xénero e Igualdade  

A violencia contra a s mulleres. Pilar González García, Ex-Directora da casa de 
Acollida de Santiago de Compostela  

Saúde e xénero. Pilar Castro, Médica  

O maltrato a persoas maiores. Mónica Antelo, Profesora de Xerontoloxía, USC 

Taller – Videoforum: Socialización e Medios de Comunicación  

Jorge García Marín, Profesor Titular da Universidade de Santiago de Compostela e 
Begoña Gómez Vázquez, Profesora de Xentoroloxía da Universidade de Santiago de 
Compostela 

13 de maio. Violencia e Agresións contra as Mulleres 

Simposio – Coloquio: Prostitución e tráfico de persoas  

Coordina: Cristina Abeal, Profesora Titular Departamento MIDE, USC.  

Mª Carmen Alonso González, Avogada, Representante de VAGALUME  

Silvia Pérez Freire, Coordinadora Centro de Día e Unidade Móbil, ALECRIN  

Paloma Rodríguez Vázquez, Xefa de Sección de Programas, SGI, Xunta de Galicia 

Conferencia: Aspectos particulares da violencia contra as mulleres. O caso de 
Alemania. Elisabeth de Sotelo, Profesora Titular, Fachbereich für 
Bildungswissenschaften, Universität Koblenz – Landau (Alemania) 

Conferencia: A violencia en función do xénero a partir da “Lei orgánica de 
medidas de protección contra a Violencia de Xénero”. Isabel Durántez, Xueza 
Titular Xulgado nº 1 de Vigo 

Simposio – Coloquio: A Igualdade de Xénero e o debate actual ao redor das 
reformas educativas  
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Coordina: Ana Porto Castro, Profesora Titula de MIDE, USC  

Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego  

Margarita Pérez Eraiz, Partido Socialista de Galicia  

Mª Jesús Sainz, Partido Popular 

Clausura das xornadas e entrega dos diplomas 

DIRECCIÓN das Xornadas: Rita Mª Radl Philipp    

COORDINACIÓN: Jorge García Marín. Profra. Mª Begoña Gómez Vázquez  

 ORGANIZACIÓN: Comité De Investigación Socioloxía De Xénero Da FES; Grupo De 
Investigacións Interdisciplinares Sobre A Muller Da USC; Seminario Permanente De 
Estudos De Xénero Do ICE 

  
Orzamento: 1.988,39 € 

 

2.3 Innovación Educativa 
 

Distintas unidades da Xunta de Galicia convocan anualmente premios á innovación 

educativa sobre os temas transversais. Na promoción da educación para a igualdade 

entre ambos os sexos concédense anualmente dous premios, cada un dotado con 

1.500 euros. 

 

Os materiais que opten aos premios deben versar sobre tratamentos innovadores no 

ensino dos contidos curriculares transversais nas etapas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato e deben ter 

aplicación práctica nos centros educativos e contribuír á mellora da calidade educativa. 

Así mesmo deben ser orixinais, inéditos (ou polo menos non comercializados) e non 

premiados ou que non recibiran bolsas con anterioridade, nin sufragados pola Xunta 

de Galicia ao abeiro doutros programas e ser coherentes coa normativa establecida 

pola Xunta de Galicia 

 

No caso do tema da educación para a igualdade de ambos os sexos, valorarase nos 

traballos presentados a inclusión de polo menos algún dos aspectos que se detallan a 

continuación: 

 

 A integración transversal no quefacer docente diario do valor constitucional 

da igualdade entre os colectivos de xénero. 
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 O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento 

humano realizadas polas mulleres no pasado e no presente. 

 A aplicación de principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe 

das mulleres. 

 A adquisición, en alumnas e alumnos, dos coñecementos que lles permitan 

atender ás súas propias necesidades domésticas e aos labores familiares 

compartidos, inclusive as cargas parentais e a atención familiar das persoas 

dependentes. 

 
Poden participar nesta convocatoria, a título individual ou en grupo, o profesorado dos 

centros públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

que estea en activo e imparta ensino nos niveis non universitarios. 

 

A administración educativa recoñeceralle ao profesorado autor dos traballos 

premiados ou con mención de accésit, mediante expedición de certificado persoal, as 

actividades de innovación realizadas no marco desta convocatoria. Así, terase en 

conta para cada traballo a equivalencia de 50 horas de formación permanente do 

profesorado, que nas autorías colectivas distribuiranse, segundo as porcentaxes 

declaradas na solicitude, entre o profesorado para o que se declare unha participación 

igual ou superior ao 10%, cunha certificación individual non inferior a 10 horas. 

 

Os premios son convocados anualmente a través do Diario Oficial de Galicia. 
 

No ano 2005 declarouse deserto, en educación para a igualdade entre ambos os 

sexos, un premio e o ouro foi concedido ao traballo Eu penso, ti pensas,...pensamos 

xuntos, coordinado por D. Xoán Carlos Abad Gallego e realizado no IES de Chapela, 

Redondela (Pontevedra). 

 

2.4. Especialización en materia de xénero 
 

O recoñecemento da igualdade formal sancionado polas constitucións dos Estados 

europeos nos últimos anos, a equiparación de dereitos no ordenamento xurídico e o 

progresivo recoñecemento social entre homes e mulleres non abondan para garantila 

igualdade real ou de feito. A igualdade real supón unha efectiva equivalencia na 

valoración de mulleres e homes e das súas respectivas necesidades e intereses en 

tódolos ámbitos sociais, así como o dereito a recibir o trato e as respostas adecuadas 

a súas demandas específicas. 
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É preciso polo tanto proporcionar a diversos campos profesionais,  coñecementos 

teórico-prácticos para a elaboración, execución e avaliación de plans e programas en 

pro da igualdade entre homes e mulleres, e dar resposta á demanda de profesionais 

realizada por institucións públicas e privadas destinadas a desenvolver programas de 

igualdade de oportunidades e Mainstreaming e á necesidade de cualificar 

profesionalmente ás/ós docentes en cuestións de xénero para a incorporación do 

xénero na súa práctica docente e na vida escolar. 

Ese déficit de profesionais en cuestións de xénero ponse en evidencia nos nosos días 

pola necesidade de desenvolver nos distintos niveis da administración, dende os 

gobernos locais e nacionais hasta a Unión Europea, programas e políticas de 

igualdade de oportunidades como obxectivo prioritario.  

Existe tamén a necesidade de formar a profesionais do ensino nunha educación non 

androcéntrica para incorporar transversalmente o xénero na actividade docente e na 

dinámica escolar co fin de conseguir unha sociedade máis igualitaria dende o punto de 

vista dos sexos e na que a violencia de xénero sexa impensable.  

 
2.4.1. Máster en Educación, Xénero e Igualdade 
 
O Servizo Galego de Igualdade colaborou coa Universidade de Santiago de 

Compostela para a realización do Máster Educación, Xénero e Igualdade a 

desenvolver durante o curso 2004-2005.  

O Máster que conta con 12 persoas matriculadas, consta dos seguintes módulos: 

Módulo I.  Cuestións epistemolóxicas e metodolóxicas básicas de las relacións de 

xénero en educación. 

Programa: Introdución á investigación e o coñecemento do xénero. Fundamentos 

teóricos. Cuestións epistemolóxicas. Metodoloxía para os estudios das relacións de 

xénero no ámbito da educación. A variable sexo-xénero nas ciencias sociais. 

Módulo II. Marco lexislativo, políticas públicas e problemáticas específicas das 

desigualdades en función do xénero 

Programa: Aspectos xurídicos, lexislativos e económicos. Actividade profesional. 

Mundo do traballo e xénero. Política, políticas públicas e xénero. A violencia contra as 

mulleres. 

Módulo III. Procesos específicos de socialización e educación do xénero 

Programa: Socialización primaria e xénero. Procesos específicos de socialización 

secundaria. Os medios de comunicación de masas. Identidade de xénero. Programas 

de coeducación. Análise de textos educativos. Multiculturalismo, transculturalismo, 

interculturalidade e educación do xénero. Contidos transversais. Xénero e 
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envellecemento. Aspectos psicolóxicos referentes á constitución da personalidade. 

Módulo IV. Conferencias, seminarios, prácticas e visitas organizadas 

Programa: Prácticas: Centros de educación diversos. Asociacións de mulleres. 

Organismos e institutos da muller. Casas de acollida. Organismos administrativos e 

políticos. Administración autonómica, local. Partidos políticos, sindicatos. 

 
Orzamento: 9.000 € 

 

2.4.2. - Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de Igualdade.- 
 
Curso de Especialistas en Xénero e Políticas de Igualdade.- Curso de 
Especialistas Xénero e Educación 
 

O Servizo Galego de Igualdade colabora nun Máster en Educación en Igualdade de 

Xénero e Políticas de Igualdade, un curso de Especialistas en Xénero e Políticas de 

Igualdade,e un curso de Especialistas en Xénero e Educación, xunto co Concello de 

Ourense, Concello de Vigo, Mancomunidade de Municipios de Vigo e o Instituto de la 

Mujer, que organizou o Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da 

Administración e Filosofía da Universidade de Vigo xunto coa Cátedra Caixanova de 

Estudios feministas. 

 

Os obxectivos deste Máster son:  

• Coñecer e reflexionar sobre os fundamentos teóricos e disciplinares do xénero 

e sobre as súas implicacións nas decisións das políticas públicas. 

• Ofrecer instrumentos conceptuais, metodolóxicos e técnicos que permitan 

diagnosticar, analizar criticamente, comprender, avaliar e deseñar a formulación e 

posta en marcha de iniciativas públicas ou privadas orientadas a lograr a 

transformación das desigualdades de xénero e acadar a igualdade. 

• Promover o enfoque de políticas "Mainstreaming de xénero" (a análise da 

transversalidade cultural do xénero) como instrumento de creación de condicións, de 

espazos, prácticas organizativas e relacións de igualdade real entre mulleres e homes. 

• Formar ás/aos docentes en aspectos referentes á cuestión de xénero nos 

diversos niveis académicos e intervir en iniciativas públicas ou privadas dirixidas á 

consecución da igualdade real. 

   

TITULACIÓN 1.- Máster en Educación en Igualdade de Xénero e Políticas de 
Igualdade 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 61

 
Módulos Teóricos: 
Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero..  

Módulo T02. Retóricas do xénero..  

Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero. 

Módulo T04. Educación e xénero.  

Módulo T05. Globalización: A súa repercusión sobre o xénero, a etnia e a clase.  
Módulo T06. Xénero e Dereitos.  

Módulo T07. Mercado de Traballo e Igualdade de Xénero.  

Módulo T08. Violencia contra as mulleres.  

Módulo T09. Construíndo novas masculinidades.  

Módulo T10. Políticas de Igualdade. O mainstreaming de xénero.  

Módulo T11. A planificación, desenvolvemento e avaliación de proxectos dende a 

perspectiva de xénero.  

 Módulo T12. A/ o axente de igualdade de oportunidades como líder da xestión de 

igualdade.  

 

Módulos Prácticos: 
Taller. "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica 

diaria, na xerencia moderna e no liderado transformador. Comunicación, xénero, 

conflito e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. 

Estratexia e tácticas.  
Visitas. Á Casas de Acollida e outras asociacións de mulleres.  

Taller. "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero".  

Prácticas. En institucións que atenden ás mulleres..  

Número de persoas matriculadas: 17 
 

TITULACIÓN 2. Especialistas  en Xénero e Políticas de Igualdade  
Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos. 

 
Módulos Teóricos  
Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero.  

Módulo T02. Retóricas do xénero.  

Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero.  

Módulo T04. Xénero e Dereitos.  

Módulo T05. Mercado de Traballo e Igualdade de Xénero 
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Módulo T06. Violencia contra as mulleres.  

Módulo T07. Políticas de Igualdade. O mainstreaming de xénero.  

Módulo T08. A planificación, desenvolvemento e avaliación de proxectos dende a 

perspectiva de xénero.. 

Módulo T09. A/ o axente de igualdade de oportunidades como líder da xestión de 

igualdade.  

 
Módulos Prácticos 
Taller: "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica 

cotiá, na xerencia moderna e no liderado transformador. Comunicación, xénero, 

conflito e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. 

Estratexias e tácticas.  

Taller: "Deseño e elaboración dun proxecto dende a perspectiva de xénero 

Prácticas: En institucións que atenden ás mulleres.  

Número de persoas matriculadas:  7  

 

TITULACIÓN 3. Especialistas en Xénero e Educación  

Para esta titulación deberanse realizar os seguintes módulos teóricos e prácticos. 

 
Módulos Teóricos  
Módulo T01. Claves teóricas da desigualdade de xénero.  

Módulo T02. Retóricas do xénero.  

Módulo T03. Aspectos psicosociais das identidades de xénero.  

Módulo T04. Educación e xénero. 

Módulo T05. Globalización: A súa repercusión sobre o xénero, a etnia e a clase. 

Módulo T06. Violencia contra as mulleres.  

 

Módulos Prácticos 
Taller : "A negociación positiva" con enfoque de xénero. A negociación na práctica 

cotiá, na xerencia moderna e no liderado transformador. Comunicación, xénero, 

conflito e negociación. Principios básicos. Tipos. Habilidades na negociación. 

Estratexias e tácticas.  

Prácticas. En institucións que atenden ás mulleres.  

Número de persoas matriculadas: 3 
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Destinatarias/os 

Diplomadas/os, licenciadas/os, doutoras/es ou profesionais que traballen con mulleres 

en institucións públicas ou privadas e que queiran ampliar os seus coñecementos 

previos ou incorporar por primeira vez a perspectiva de xénero e de igualdade de 

oportunidades na súa practica profesional ou no seu acervo de coñecementos.  

Profesionais e técnicos/as de institucións públicas e privadas: Comunidades 

Autónomas, Concellos, Administración do Estado  

Persoal da administración de Xustiza.  

Persoal do ámbito do Ensino, Persoal do ámbito da Sanidade.  

Persoal das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.  

Educadoras/es, Partidos políticos, Fundacións, Sindicatos, ONG´S, Asociacións 

sociais que traballan e tratan co/ás mulleres. 

 

Orzamento: 18.000 €. 

 

2.4.3. Curso Postgrao: “Xénero e Políticas Públicas” 
 
Realizado pola Universidade de A Coruña, ten como finalidade os seguintes 
obxectivos: 

 
* Formar licenciadas/os e diplomadas/os na perspectiva de xénero e nas políticas 

públicas de igualdade co obxectivo de que poidan exercer as súas tarefas como 

técnicos e técnicas nas diferentes administracións municipais e autonómicas do 

estado. 

* Achegar as ferramentas intelectuais e prácticas para implementar políticas de 

igualdade nas distintas administracións. 

* Contribuír ao currículo académico coas materias e coas ferramentas conceptuais 

necesarias na perspectiva de xénero. 

* Profundar na acción afirmativa, na discriminación positiva e no mainstreaming de 

xénero como ferramentas fundamentais nas políticas públicas de igualdade. 

* Introducir na Universidade da Coruña un espazo de reflexión e de formación sobre os 

estudos de xénero e a súa relación coa nosa sociedade. 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA: 
Rosa Cobo (Facultade de Socioloxía) 

Ana Sánchez Bello (Facultade de Ciencias da Educación) 
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DIRIXIDO A: 
Diplomadas/os, licenciadas/os e doutoras/es interesadas/os na introdución da 

perspectiva de xénero nas políticas sociais. 

Persoal técnico nas administracións públicas, traballadoras/es sociais,  profesionais 

interesadas/os na planificación e na avaliación de programas,  profesionais vinculados 

ás ONG, profesorado e outras persoas que teñan interese en materias de igualdade 

entre homes e mulleres. 

 
CARACTERÍSTICAS E DURACIÓN  
 
MASTER (500 horas) Terá lugar ao longo dos cursos 2005-2006 e 2006-2007 na 

Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña todos os luns, martes e mércores 

entre as seis e as nove da tarde. 

 
EXPERTA/O (300 horas) Terá lugar ao longo dos cursos 2005-2006 na Facultade de 

Socioloxía da Universidade da Coruña todos os luns, martes e mércores entre as seis 

e as nove da tarde. 

 
ESTRUTURA DOS CURSOS:  

• Cada curso constará de dous cuadrimestres, o primeiro deles terá un 

carácter teórico e o segundo práctico. 

• Titorías personalizadas co alumnado 

• Atención por internet ó alumnado 

 

Número de alumnas curso de Experta: 15 
Número de alumnas Master: 7 
Total alumnas: 22 
 

Entidades colaboradoras: 
Servicio Galego de Igualdade 

Deputación da Coruña 

Concello de Narón 

Concello da Coruña 

Delegación Provincial da Consellería de Traballo da Coruña 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
1. A perspectiva de xénero nas ciencias sociais.  
 
2. Introdución da perspectiva de xénero no ordenamento xurídico.  
 
3. Identidade e socialización de xénero.  
 
4.Familia e traballo non remunerado: reprodución biolóxica e reprodución material 
 
5. Estratificación de xénero. Mercado de traballo e desigualdade de xénero. 
 
6. Feminización da pobreza, exclusión e políticas neoliberais. 
 
7. Xénero e integración laboral. 
 
8. Xénero, política e democracia.  
 
9. Cidadanía e políticas de paridade. 
 
7. Violencia de xénero. 
 
8. A prostitución e o debate sobre o abolicionismo e a regulación. 
 
9. Educación e desigualdade de xénero. 
 
10. Coeducación 
 
11. Políticas curriculares 
 
12. Xénero e medios de comunicación. 
 
13. Multiculturalidade, inmigración e outros colectivos discriminados. 
 
14. Xénero, exclusión social e políticas sociais 
 
15. Xénero e políticas públicas (I).  
 
16.- Xénero e políticas públicas (II).  
 
17.- Xénero e políticas públicas (III). 
 
18.- Xénero e políticas públicas (IV). 
 

Orzamento: 9.000 € 

 

2.5.  Bolsas de investigación 
 

O Servizo Galego de Igualdade, segundo a súa lei de creación, establece entre os 

seus obxectivos o de realizar estudios sobre a muller e a igualdade de oportunidades 
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en Galicia. Para iso publicouse a Resolución do 1 de agosto de 2005 (D.O.G. nº 149 

do 4 agosto 2005) pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á 

concesión de bolsas de especialización. 

 

Para acceder a estas bolsas é condición imprescindible contar con titulación de 

Licenciatura Universitaria e realizalo estudio ou traballo proposto en calquera centro 

universitario ou departamento de investigación de Galicia. 

 

Durante o ano 2005 concedéronse tres bolsas para realizar estudios de investigación 

sobre temas relacionados directamente coas áreas e obxectivos prioritarios do  Plan 

para a Igualdade de Oportunidades para as Mulleres Galegas, decisión adoptada por 

parte da Comisión de Avaliación nomeada pola directora xeral do Servizo Galego de 

Igualdade. 

 
Os traballos seleccionados foron os seguintes: 
 
 
Traballo: “A participación das mulleres no sector pesqueiro en  Galicia”. 
 O estudo pretende os seguintes obxectivos: 

 

- Recompilar datos históricos das diferentes profesións relacionadas co mar 

exercidas por mulleres. 

- Avaliar a súa visión como mulleres neste tipo de profesións. 

- Estudar o nivel de asociacionismo de mulleres traballadoras en sectores 

relacionados co mar: redeiras, mariscadoras, etc... 

- Analizar as principais necesidades que se atopan nestes sectores. 

- Avaliar o nivel de satisfación das mulleres destes sectores. 

- Avaliar as cotas de poder que exercen as mulleres nestes sectores. 

 
 
Traballo: “A muller e a formación ocupacional en Galicia”. 
 Neste estudo destacan os seguintes obxectivos xerais: 

 

- Analizar os textos legais que regulan as políticas de igualdade a nivel 

comunitario, nacional, rexional e local e o papel que se lle asigna a mulleres 

e homes. 

- Avaliar os diversos modelos formativos vixentes e o trato que fan das 

mulleres. 
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- Estudar os diferentes enfoques que guían a implementación da orientación 

profesional/vocacional. 

- Analizar exhaustivamente os recursos didácticos e manuais que se 

empregan na Formación Ocupacional, especialmente a súa representación 

do xénero feminino. 

- Indagar sobre o ambiente de aula e das prácticas co que se atopan as 

mulleres que participan nos programas de Formación Ocupacional. 

- Observar as prácticas docentes e o seu grao de adaptación ás 

programacións curriculares. 

- Analizar a repercusión da Formación Ocupacional que reciben as mulleres 

no seu entorno, e determinar o nivel de satisfacción das mulleres co 

sistema de Formación Ocupacional existente en Galicia e coas actividades 

realizadas. 

- Comprobar se as accións formativas propostas se adecuan ás 

necesidades, inquietudes e preferencias das mulleres. Descubrir se 

favorecen efectivamente a inserción laboral posterior das mulleres 

formadas (por conta allea e autoemprego). 

- Detectar os aspectos negativos que podan existir e ofrecer propostas de 

mellora. 

 

 
Traballo: “Asociacionismo e Integración social das inmigrantes en Galicia”. 
 Os obxectivos xerais deste estudo son investigar as dificultades con que 

tropezan os/as inmigrantes para asociarse, así como os factores que desincentivan a 

estratexia do asociacionismo, o papel das mulleres inmigrantes nestas asociacións, 

tanto a súa representación numérica, como o seu lugar na toma de decisións, e os 

factores que contribúen en maior ou menor medida á función integradora das 

asociacións existentes. Destes obxectivos xerais derivan os seguintes obxectivos 

concretos: 

 

- Deseñar medidas para a promoción do asociacionismo entre os/as 

inmigrantes establecidos/-as en Galicia. 

- Fomentar o papel activo da muller inmigrante no asociacionismo. 

- Deseñar medidas para contribuir á función integradora das asociacións 

existentes e futuras. 

- Facilitar o contacto e coñecemento mutuo entre comunidade de inmigrantes 

e sociedade receptora, promovendo asociacións que funcionen como 
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interlocutores válidos das culturas de orixe representadas e das 

necesidades dos/-as asociados/-as. 

- Orientar ás administracións públicas sobre as necesidades para asociarse e 

das asociacións de inmigrantes. 

 

Dotación Económica 2005: 5.430 €. 

 

2.6. Elaboración de propostas educativas de igualdade 
 
Como se comentou anteriormente son funcións encomendadas ao Seminario 

Permanente de Educación para a Igualdade a elaboración desde unha perspectiva de 

xénero de propostas educativas de igualdade, a revisión e adecuación de materiais 

formativos ao principio de discriminación non sexista e o deseño de actividades 

formativas para diversos colectivos profesionais. Así mesmo presta asesoramento a 

diferentes profesionais (profesorado, persoal técnico de concellos, responsables do 

deseño de obradoiros e actividades extraescolares, etc.) sobre cómo integrar a 

perspectiva da igualdade entre xéneros no seu quefacer diario. 

 

Algunhas das propostas realizadas deron lugar a publicacións que aparecerán noutro 

apartado. Queremos citar polo especial seguimento que se lle adicou o programa 

experimental “Para unhas relacións de calidade, evitemos a desigualdade. 

Combatamos a violencia”. 

 

 
2.7. Coordinación con outros organismos de igualdade e departamentos 
de educación 
 

No ano 2005 foron convocados polo Instituto da Muller e Ministerio de Educación e 

Ciencia a unha xuntanza e por primeira vez, un representante de organismo de 

igualdade e un representante da consellería de educación, de cada comunidade 

autónoma. Pretendíase de esta que foro un lugar de encontro para dar a coñecer 

proxectos innovadores e materiais didácticos coeducativos promovidos polos 

organismos asistentes. 

 

Desenvolveuse, baixo o nome de Intercambia 2005, os días 20 e 21 de outubro na 

sede do Instituto da Muller en Madrid, dispoñendo cada comunidade autónoma de 

trinta minutos para explicar un proxecto previamente elixido dos levados a cabo no seu 

ámbito xeográfico e de competencias. Reservouse certo tempo para visitar unha 
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exposición de materiais editados polos distintos organismos de igualdade e para 

encontros informais destinados a coñecer máis o funcionamento doutras unidades e 

programas. 

 

O Seminario Permanente de Educación para a Igualdade participou no Intercambia 

2005 presentando un programa que leva a cabo dende 1999, as xornadas galegas de 

nais e pais educando en igualdade, pola importancia que concede á formación das e 

dos proxenitores e pola novidade deste tipo de formación, que noutras CCAA os 

organismos de igualdade non impulsan. 

 

Resultaron especialmente interesantes as conclusións de todos os membros 

participantes e as propostas presentadas polo Instituto da Muller e o Centro de 

Investigación e Documentación Educativa (CIDE). Delas saen liñas de traballo, 

algunhas das cales xa se está traballando, como: 

 a elaboración dun boletín onde se recollan as intervención da xuntanza 

Intercambia 2005,  

 a invitación polo Instituto de Muller e do CIDE de intervir na elección e de 

coeditar os seus materiais, traducíndoos a lingua da CCAA, ou de aproveitar os 

estudos que realizan aumentando o tamaño muestral na CCAA, 

 a participación nos premios IRENE, 

 o impulso a comisión NOMBRA, 

 a creación dunha plataforma Intercambia virtual co fin de difundir e intercambiar 

a información sobre educación dispoñible nas CCAA, 

 o establecemento de relacións para colaboracións no futuro. 

 

2.8. Proxectos Europeos de Educación en Igualdade. 
 
Proxecto IRIS (Iniciativas Sociais para a Igualdade Sociolaboral): Vertente 
Educativa 
O Proxecto IRIS encádrase dentro da Iniciativa Comunitaria INTERREG III – A do 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Organismo responsable: Servizo Galego para a Promoción da Igualdade do Home e 

da Muller. 

Entidades socias na vertente educativa 

• Associação para o Desenvolvemento Integrado da Cidade de Ermesinde 

(ADICE) 

• Câmara Municipal de Braga. 
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• Câmara Municipal de Chaves. 

 

Entidades públicas colaboradoras na vertente educativa. 

• Concello de As Neves. 

• Concello de Xinzo de Limia. 

• Concello de Muíños. 

• CEIP  “Valle Inclán”. Mugueimes – Muíños (Ourense) 

• CEIP “Pazo da Mercé”. As Neves (Pontevedra) 

• CEIP “Rosalía de Castro”. Xinzo de Limia (Ourense) 

• Escola EB 2/3 Nadir Afonso. Chaves (Portugal) 

• Escola EB 2/3 de Alfena. Valongo (Portugal) 

• Escola EB 2/3 de Lamaçães. Braga (Portugal) 

 

Obxectivo xeral  
Aplicar a perspectiva de xénero ao desenvolvemento integral da zona fronteiriza. 

 

Obxectivo específico da vertente educativa: 
Previr situacións de desigualdade por razón de xénero a través de actuacións 

educativas nas que se estimule o recoñecemento por parte das xeracións máis xoves, 

do valor dos traballos das mulleres, das similitudes e diferenzas entre as actividades 

actuais e as do pasado recente e as coincidencias de funcións entre mulleres das 

zonas fronteirizas. 

 

Accións previstas en educación. Vertente destinada a comunidades educativas. 
1.- Constitución de laboratorios dotados de material de apoio (medios audiovisuais, 

fotografías, material para a realización de entrevistas...), en tres centros educativos de 

Galicia (As Neves, Muíños e Xinzo de Limia) e tres de Portugal (Braga, Chaves e 

Valongo) para a realización dunha investigación histórica escolar sobre os traballos 

das mulleres, as similitudes e diferenzas entre as distintas xeracións actuais e entre 

mulleres de un e outro lado da fronteira. Cos resultados desta investigación, levarase a 

cabo unha exposición itinerante que servirá de incentivo a outras comunidades 

escolares para incorporar a igualdade de oportunidades de forma efectiva nas súas 

programacións. 
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DESENVOLVEMENTO. 
A educación constitúe un eixo de intervención fundamental para o fomento da 

igualdade; neste ámbito, elaborouse un traballo de investigación histórica sobre as 

funcións das mulleres en tres comunidades educativas galegas e tres portuguesas. 

 

Concello Centro Educativo 
 
Coordinador/a no centro 
 

MUÍÑOS CEIP  “Valle Inclán” 
Muiños 

Ángeles Fernández 
Celso Losada 

AS NEVES CEIP “Pazo da Mercé” 
 As Neves 

Pilar Calvo 
Mª Victoria 

XINZO CEIP “Rosalía de Castro” 
Xinzo de Limia. 

Josefa Barge 
Valentina Nafría 

CHAVES Escola EB 2/3 Nadir Afonso 
Chaves 

Beatriz Anunciaçao 
Isabel Mª Afonso 

VALONGO Escola EB 2/3 de Alfena 
Alfena  

Fenanda Matos 
Felisbinda Neves 

BRAGA Escola EB 2/3 de Lamaçães 
Braga 

Fernanda Bernardo 
Fernanda Gomes 

 

 

O primeiro paso foi poñerse en contacto cos/as directores/as das comunidades 

educativas que traballarían nesta vertente de actuación a través dos concellos galegos 

colaboradores e entidades socias portuguesas.  
O día 10 de maio de 2005 celebrouse en Chaves o primeiro encontro entre o 

profesorado dos distintos centros e persoal do Servizo Galego de Igualdade para 

explicar en qué consistía o proxecto e as actuacións nesta vertente que se preveía 

realizar. Márcase o calendario de traballo do 10 de maio ao 17 de xuño debido a que 

arredor desta última data finaliza o período escolar. 

 

Elaborouse unha guía didáctica para que o profesorado coordinador (dúas persoas por 

centro) as utilizase e lles servise de orientación á hora de traballar na investigación 

escolar co alumnado, e se impartiron as xornadas de formación para o profesorado, -

co documento anterior como base da formación- o día 19 de maio en Xinzo de Limia e 

o 20 de maio en Braga. 

 

O día 17 de xuño realízase un encontro final co profesorado e o persoal do SGI en 

Vigo, no que se expresa o traballo en relación á investigación por parte de cada 

centro, ademáis de tratar o tema da exposición e encontro final previstos no proxecto. 
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EXPOSICIÓN, CATÁLOGO E DOCUMENTAL 
 
A exposición “O traballo invisíbel das mulleres: unha experiencia na escola” é o 

produto final do traballo que elaboraron as comunidades educativas dos seis centros 

escolares de Galicia e o norte de Portugal. 

 

A maior parte dos materiais que se observan nela foron elaborados polas nenas e 

nenos que participaron na experiencia, o resto pretende ser unha memoria en 

imáxenes que nos acerque ao recorrido que fixeron ao longo de varias semanas. 

 

Máis alá das fotos, murais, textos explicativos e extractos de entrevistas que 

compoñen a exposición, inclúese a proxección permanente do documento audiovisual 

que recolle o desenvolvemento do traballo educativo (DVD) 

 

Xunto á exposición e o documental acompáñase un catálogo explicativo que recolle as 

distintas partes da exposición. 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 
 
Elaborado o seu contido a partir da experiencia vivida do 10 de maio ao 17 de xuño de 

2005 polas comunidades educativas galegas e portuguesas participantes. Durante 

este período e para a consecución dun proceso de investigación sobre a visibilización 

do traballo e o tempo de ocio das mulleres nas zonas de actuación, se viu a 

necesidade de dar ferramentas ao profesorado para orientar ao alumnado na 

investigación, sensibilizando e formando á vez a ambos grupos en materia de 

igualdade de oportunidades. 

 

Unha vez finalizado o proceso de investigación e observados os resultados da mesma, 

se elabora esta guía didáctica que consta de varios bloques e sesións para facilitar a 

posta en marcha desde calquer centro dun proceso de investigación similar. 
 
Desta guía didáctica realizáronse 2000 exemplares en galego, divulgados entre os 

colexios galegos participantes, entidades socias, asistentes ao encontro final e 

preténdese enviar a todas as comunidades educativas da comunidade autónoma. 

Tamén se elaboraron 500 exemplares en portugués, repartidos entre os colexios 

portugueses, entidades socias portuguesas e no encontro final. 
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Orzamento: 506.640,85 € 

 
2.9. Campañas divulgativas da educación en igualdade 
 
Divulgar materiais didácticos que apoien a labor da comunidade educativa no seu 

senso máis amplo para fomentar unha educación en igualdade exenta de trazos 

sexistas é unha das prioridades fundamentais do Seminario Permanente de Educación 

para a Igualdade xa que formando ás xeracións do futuro desde parámetros de igual 

valor, tolerancia, solidariedade e responsabilidade compartida entre ámbolos dous 

sexos, avanzaremos nun mundo equitativo, paritario e libre de situacións de violencia 

de cara ao futuro. 

 

O Seminario Permanente de Educación para a Igualdade desenvolveu durante o ano 

2005 campañas consistentes na elaboración, publicación, presentación pública e 

distribución de diversos documentos de traballo entre colexios, docentes, familias, 

asociacións de nais e pais, e todas aquelas entidades interesadas en traballar pola 

educación en igualdade de nenos e nenas , de mozas e mozos, que conseguiron 

óptimos resultados de aplicación didáctica, e serviron de estímulo para continuar estas 

liñas de traballo de cara ó futuro. 

 

As publicacións editadas polo Seminario Permanente de Educación para a Igualdade 

foron asemade presentadas aos medios de comunicación, en presentación conxunta 

coa Dirección Xeral de Ordenación Educativa. 

 
 

2.9.1.  Campaña divulgativa “Multiplicamos para a Igualdade” 
 

Esta táboa de multiplicar, como material que as nenas e os nenos usan nun longo 

período da súa época de aprendizaxe, é unha publicación moi influínte na 

interiorización de escenas propias dunha civilización igualitaria, e editouse para 

romper romper ou, polo menos cuestionar, aquelas que por prexuízos sexistas a 

infancia pode xa ter formado. 

 

A través das imaxes que presenta, e dun xeito non explícito, preténdese eliminar 

estereotipos e corrixir distorsións, co fin de potenciar a plena incorporación das 

mulleres na vida social, económica e política. Por citar algúns exemplos, búscase que 

as novas xeracións entendan como normal mulleres cirurxiás ou alpinistas ou homes 

poñendo a lavadora ou coidando das súas fillas e dos seus fillos. 
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Este material foi distribuído entre todos os centros que imparten ensinanza primaria na 

nosa Comunidade Autónoma co fin de que cada alumna e alumno que comece a 

estudar a táboa de multiplicar dispoña dun exemplar. Para esta distribución, editáronse 

25.000 exemplares.  

 

 
2.9.2. Campaña divulgativa “Previr dende a casa” 
 

O seu subtítulo é “Guía para promover relacións de paz e equidade” e foi editado por 

primeira vez no ano 2004. Presenta recomendacións para as e os proxenitores e o 

persoal formador para educar en igualdade ás nenas e aos nenos. Procedeuse á 2ª 

reimpresión deste material co obxectivo de facer unha ampla difusión del con motivo 

do 8 de marzo. Para tal fin, edítaronse 25.000 exemplares. 

 

 

2.9.3. Campaña divulgativa “Para unhas relacións de calidade, evitemos a 
desigualdade. Combatamos a violencia” 
 

Debido a existencia do gravísimo problema da violencia de xénero e, coñecendo a 

importancia da educación na súa prevención e erradicación, impulsouse esta campaña 

entre varios institutos de educación secundaria. O obxectivo é dotar ao profesorado de 

material de traballo que resulte ameno ao seu alumnado e que logre detectar e 

erradicar as manifestacións da violencia de xénero que se dan en idades temperás, 

como primeiro paso para previr violencia sexista nun futuro. 

 
Orzamento: 1.347,83 € 

 

2.9.4. Campaña divulgativa: “Unidade didáctica Proxecto IRIS” 
 
A Unidade didáctica “A evolución do traballo das mulleres na historia recente” 

froito do proxecto IRIS, ten como finalidade darlle o valor non recoñecido socialmente 

ás tarefas realizadas polas mulleres a través dunha investigación histórica. A Unidade 

Didáctica consta deos seguintes apartados: 

Bloque I. Análise vivencial do xénero: ¿Qué queremos ser de mayores?. ¿A quén 

admiramos?. Os soles. Interpretación de profesións. 
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Bloque II. Análise do contorno: Na miña casa…¿Qué pasaría se…? A árbore 

xenealóxica. Unha viaxe no tempo I. Preparación de entrevistas. Unha viaxe no tempo 

II. Análise dos resultados. 

Bloque III. A investigación: A memoria recuperada. Safari fotográfico. Os murais. 

Anexo 1. Actividades complementarias 

Anexo 2. Fichas de traballo  
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3. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
  

Na actualidade, adóitase falar de que estamos na “era da información” porque agora, 

máis que en ningún outro momento da historia, existe un gran volume de 

coñecemento, de recursos e de servizos.  

 

Neste momento o tratamento integral da realidade feminina debe ir acompañado dun 

coñecemento e dunha sensibilización xeral sobre a situación desigual das mulleres na 

sociedade actual, pero tamén é necesaria a divulgación dos seus dereitos e dos 

recursos dispoñibles para atende-las súas necesidades, de xeito que esta ha de ser 

coordinada e continuada para chegar eficazmente ás súas destinatarias, como 

requisito básico para superar situacións de desigualdade ou marxinación.  

 

Agora ben, no só basta con dirixirse ao colectivo feminino, é preciso tamén aborda-lo 

resto da poboación cara a unha sensibilización sobre a situación de desigualdade na 

que viven moitas mulleres con respecto aos homes, sobre os roles e estereotipos que 

denotan como a sociedade actual se rexe polos valores lexitimados na cultura 

masculina, aceptados como os predominantes. 

 

Na tarefa de información e tamén de sensibilización e modificación de 

comportamentos, actitudes, normas e valores sociais que determinan uns roles 

estereotipados, é necesario ter en conta aos medios de comunicación e a publicidade, 

xa que desempeñan un papel importante no labor informativo. A súa capacidade para 

influír na formación de opinións e nos modelos de comportamentos sociais hoxe en día 

é decisiva, e a realidade é que a nivel informativo persisten as imaxes discriminatorias 

e negativas do colectivo feminino. Cando se transmiten mensaxes deste tipo non se 

está ofrecendo unha imaxe exacta nin realista dos múltiples roles desempeñados 

polas mulleres e os homes, nin das súas contribucións a un mundo cambiante.  

 

Recoñécese hoxe o avance logrado na tarefa de loita contra a imaxe negativa das 

mulleres, mediante o establecemento de directrices profesionais e códigos de conduta 

de observancia voluntaria, nos que se alenta a presentar unha imaxe máis xusta das 

mulleres e a utilizar nos programas dos medios de comunicación unha linguaxe non 

sexista.  
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Sen embargo, as imaxes negativas, violentas e degradantes das mulleres, aumentaron 

en diferentes formas recorrendo, nalgúns casos, ás novas tecnoloxías da 

información, de maneira que os prexuízos contra as mulleres seguen existindo nos 

medios de difusión. 

 

Queda, sen embargo, un longo camiño por percorrer, tendo en conta a persistencia da 

transmisión de imaxes sexistas e estereotipadas en diversos medios, e agora a través 

da rede.  Por iso, é preciso seguir traballando cara á consecución dunha imaxe 

axeitada do colectivo feminino na sociedade, labor no que se deben implicar tanto 

homes como mulleres, de maneira activa. 

 

3.1. Información especializada 
 

Neste momento resulta imprescindible a realización de accións dirixidas a proporcionar 

ás mulleres galegas o coñecemento real dos dereitos que as asisten, incidindo 

especialmente nas mulleres do medio rural, as que, polas súas características e as do 

seu entorno, atópanse con dificultades de acceso á información das accións e 

iniciativas realizadas para elas. 

 

Neste ámbito creouse a Rede de Información e Asesoramento á Muller (RIAM) da que 

forma parte o Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres (CIAM), situado na 

cidade da Coruña, e os centros de información á muller de carácter comarcal (CIM) 

estendidos por toda a comunidade, así como o Teléfono da Muller (900 400 273) e o 

Centro 24 horas, 

 

Esta rede conta tamén co apoio dos gabinetes de orientación familiar (GOF) das 

delegacións provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. 

 

Nesta estrutura teñen unha especial participación as distintas administracións locais 

coas que se potencia unha colaboración cada vez máis estreita dada a súa 

proximidade á cidadanía. 
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TOTAL CONSULTAS, CIAM,  CIM, TELÉFONO DA MULLER E CENTRO 24 HORAS 
 

AREAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre TOTAL 
Xurídica 6396 7741 6184 7004 27325 
Orientación 
Profesional 244 402 419 458 1523 

Emprego 799 1150 961 1088 3998 
Recursos 6872 7963 7494 8368 30697 
Información SGI 1141 1082 893 1071 4187 
Outras 112 174 205 276 767 
Consultas 15564 18512 16156 18265 68497 
Consultantes 10558 12664 11252 11980 46454 
 

 
3.1.1.Centro de información e asesoramento ás mulleres (CIAM) 
 
No ano de 1996 foi transferido á Comunidade Autónoma de Galicia o Centro de 

Información e Asesoramento á Muller que viña funcionando na Coruña e foi integrado 

na RIAM (Rede de Asesoramento á Muller), do Servizo Galego de Igualdade. 

 
O centro, ademais da función informativa, conta cunha biblioteca e videoteca 

especializada en temas da muller que realiza un servizo de préstamos a domicilio e de 

orientación bibliográfica. 

 
 CONSULTAS TRIMESTRAIS DO CIAM. 2005 
 

AREAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre TOTAL 
Xurídica 268 190 86 14 558 
Orientación 
Profesional 0 0 0 0 0 

Emprego 0 3 15 7 25 
Recursos 167 23 20 24 234 
Información SGI 0 0 10 14 24 
Outras 0 0 0 1 1 
Consultas 435 216 131 60 842 
Consultantes 251 179 83 34 547 
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Estatística sobre as características das/os consultantes 
 

Tipo de consultas: 
Telefónicas............................................  15   

Cartas.....................................................   2 

Persoais................................................     528 

Non sabe, non contesta............................ 2 

Outros ......................................................  0 

 
Sexo: 
Muller......................................………....   540 

Home......................................……….....        7    

 

Idade: 
Menos de 15............................................  1           

De 16 a 20...............................................    19     

De 21 a 25...............................................      73 

De 26 a 35...............................................      111 

De 36 a 45...............................................      250 

De 46 a 55...............................................      67 

56 ou máis...............................................      26 

       

Estado civil: 
Solteira/o.................................................. 113       

Casada/o.................................................      258 

Viúva/o....................................................       16 

Divorciada/o............................................       8 

Separada/o..............................................      129 

Unión de feito.........................................         3 

Non sabe/non contesta..........................           18 

Outros.......................................................       2 

 

Nº de fillas/os: 
Ningunha/ningún.......................................      145 

Unha/un....................................................      188 

Dúas/dous.................................................     170 
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Tres...........................................................     35 

Catro ou máis...........................................        9 

 

Estudios: 
Ningún ou Certif. Escolaridade..................   72 

Primarios...................................................    252 

Medios.......................................................    174 

Superiores.................................................      22 

Non sabe /non contesta............................        17 

Outros.........................................................      10 

 

Hábitat: 
Rural.........................................……...........   40 

Urbano................................……................        507 

 

Traballa: 
Non…………………………..................…....    250 

Si…………………………..................……....    297 

 

Sector: 
Agricultura..................................................     26 

Industria....................................................      37 

Servizos...................................................     192 

Servizo doméstico....................................      41 

Non sabe/non contesta................................     0 

Outros...........................................................     1 

 

Outras situacións: 
Estudante..................................................   27    

Traballa no fogar......................................       43 

Paro..........................................................     147 

Pensionista.................................................     16 

Non sabe/non contesta................................     10 

Outros..........................................................     7 

 
Ingresos familiares: 
Sen ingresos.............................................    85      
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Ata 300,51 € incluído................................        173    

De 300,51 a 601,01 € incluído................             131 

De 601,01 a 901,52 € incluído................             54 

Máis de 901,52€ ...................................            104 

 

Medio polo que coñeceu o centro: 
Prensa, revistas....................................................    0 

Radio..................................................................    0 

TV........................................................................  0 

Publicacións do SGI..........................................    0 

Outros servizos das Admón. Públicas...........    522 

Amigas/os coñecidas/os................................... 24 

Teléfono 900......................................................    1 

Non sabe/non contesta.......................................   0 

Outros .................................................................  0 
 
Outros colectivos: 
Minorías étnicas...............................................      30 

Prostitución......................................................    12 

Drogadicción....................................................5   

Inmigrantes......................................................  27          

Non sabe/non contesta...................................       58      

Outros.............................................................     415 

 
3.1.2. Centros de información ás mulleres (CIM) 
 
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a través do Servizo Galego de 

Igualdade, ten unha especial sensibilidade con respecto a tres temas transcendentais 

que, tanto na IV conferencia mundial da muller, celebrada en Beijing, coma no IV 

Programa de acción comunitario para a igualdade de oportunidades da Unión 

Europea, son destacados de xeito especial: a información, a formación e a imaxe da 

muller. 

 

Os centros de información ás mulleres, creados en distintas localidades galegas, e 

regulados polo Decreto 182/2004, do 22 de xullo (DOG nº 150 do 4 de agosto) e se 

establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento, son un claro 

expoñente deste feito, no ámbito da información. Este ano 2005, creáronse 12 novos 
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Centros de Información ás Mulleres, que xunto cos que xa estaban a funcionar son os  

seguintes: 

A CORUÑA: Ares, Arteixo, Arzúa, Boiro, Carballo, Cee, Coirós, Culleredo, 

Curtis, Ferrol, Laracha, Melide, Muxía, Negreira, Noia, Ordes, Ortigueira, 

Outes, Padrón, As Pontes, Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela e 

Zas. 

LUGO: Burela, Chantada, Lugo,, Mondoñedo, Monforte, Palas de Rei, Quiroga, 

Ribadeo, Sarria, Vilalba e Viveiro.  

OURENSE: O Barco, Castro Caldelas, Maceda, Muíños, Ourense, Viana do 

Bolo, Verín e Xinzo de Limia, Mancomunidade Terra de Celanova, 

Mancomunidade de Conso-Frieiras, Mancomunidade Terras do Navea Bibei, 

Mancomunidade do Ribeiro. 

PONTEVEDRA: Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, 

Gondomar, A Estrada, A Guarda, O Grove, Lalín, Marín, Moaña, Nigrán, Poio, 

Ponteareas, Pontecaldelas, Pontevedra, Porriño, Redondela, Sanxenxo, 

Silleda, Soutomaior, Vigo e Vilanova de Arousa. 

 
Funcións dos CIM: 

1. Información e asesoramento xurídico 

2.Atención psicolóxica 

3. Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial. 

4.Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio 

de igualdade entre mulleres e homes. 

5. Funcionamento como canle de comunicación entre as usuarias e os distintos 

organismos que tiveran competencias en materia de muller. 

6. Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de 

oportunidades e, en especial, difundindo as actividades e servizos 

desenvolvidos polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 

Muller. 

7. Realización de conferencias, encontros, xornadas, cursos sobre temas de 

especial incidencia na consecución do principio de igualdade. 

8. Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero, poñendo á 

súa disposición, facilitando ou informando sobre o acceso aos recursos 

existentes na Comunidade Autónoma a través da xestión urxente cos servizos 

policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que fosen oportunos. 

9. Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por razón 

de sexo no ámbito da publicidade e os medios de comunicación e traslado 
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destas ao órgano competente. 

10. Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres na sociedade 

civil. 

11. Calquera outra actividade que se adecúe ao obxectivo prioritario da 

consecución da igualdade. 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES ACREDITADOS: 

 
 

 
 
Total consultas CIM - Comunidade Autónoma – 2005 
 

AREAS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre TOTAL 

Xurídica 458 6031 4602 5838 21039 

Orientación Profesional 239 400 417 458 1514 

Emprego 739 1112 911 1058 3820 

Recursos 6319 7570 7138 8065 29092 

Información SGI 682 729 439 811 2661 

Outras 112 174 203 274 763 

Consultas 12659 16016 13710 16504 58889 

Consultantes 8906 11100 9728 10783 40517 

 
 
 

Estatística sobre as características das/os consultantes 
 

Tipo de consultas: 
Telefónicas..............................................   4226 

Cartas...................................................472 

Persoais..................................................  35243 

Non sabe, non contesta............................      196 

Outros........................................................   380 

A CORUÑA 24 

LUGO 11 

OURENSE 12 

PONTEVEDRA 23 

TOTAL 70 
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Sexo:       
Muller...................................................  36331 

Home....................................................  4186 

 
Idade: 
Menos de 15..........................................    2032 

De 16 a 20.............................................   1152 

De 21 a 25.............................................  2816 

De 26 a 35.............................................  10635 

De 36 a 45.............................................  11772 

De 46 a 55.............................................  6387 

56 ou máis.............................................  5723 

 
 

Estado civil: 
Solteira/o...............................................  9154 

Casada/o.............................................. 20222 

Viúva/o.................................................   1960 

Divorciada/o.........................................   1397 

Separada/o..........................................   5540 

Unión de feito......................................   1177 

Non sabe/non contesta.......................   687 

Outros.................................................   398 

 

Nº de fillas/os: 
Ningunha/ningún..................................  10408 

Unha/un................................................  10506 

Dúas/dous............................................   12933 

Tres......................................................   4712 

Catro ou máis.......................................   1958 

 
Estudios: 
Ningún ou Certif. Escolaridade.............  8068 

Primarios.............................................. 19461 

Medios..................................................  8140 

Superiores............................................  2658 

Non sabe /non contesta........................   1247 
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Outros...................................................   943 

 
Hábitat: 
Rural......................................................   24163 

Urbano...................................................    16354 

 
Traballa: 
Non……………………………................   25962 

Si………………………………................     14555 

 
Sector: 
Agricultura..............................................     572 

Industria............................................... .   1943 

Servizos..............................................     7497 

Servizo doméstico...............................    2041 

Non sabe/non contesta........................       226 

Outros..................................................     2276 

 
Outras situacións: 
Estudante..........................................     2560 

Traballa no fogar................................    8387 

Paro...................................................     7741 

Pensionista........................................     5104 

Non sabe/non contesta.....................       541 

Outros...............................................     1629 

 
Ingresos familiares: 
Sen ingresos.......................................   12848 

Ata 300,51 € incluído........................ .. 2641 

De 300,51 a 601,01 € incluído.......... ..   8833 

De 601,01 a 901,52 € incluído..........  ..  7181 

Máis de 901,52 €.............................. .   9014 

 
Medio polo que coñeceu o centro: 
Prensa, revistas...................................................   910 

Radio...................................................................  391 

TV.........................................................................  43 

Publicacións do SGI.............................................. 436 
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Outros servizos das Admón. Públicas...............   22927 

Amigas/os coñecidas/os....................................... 12565 

Teléfono 900.........................................................    163 

Non sabe/non contesta.........................................    1317 

Outros...................................................................   1765 

 
Outros colectivos: 
Minorías étnicas...................................................     262 

Prostitución..........................................................        73 

Drogadicción........................................................        198 

Inmigrantes..........................................................    2878 

Non sabe/non contesta........................................   3788 

Outros..................................................................  33318 

 
Orzamento: 1.830.647,08 € 

 
3.1.3.  Atención 24 horas. Teléfono da Muller e Centro 24 horas 
 
O teléfono da muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día 

e ten cobertura para toda a Comunidade Autónoma. Este servizo está atendido por un 

equipo multidisciplinar do Servizo Galego de Igualdade e do Centro 24 horas 

coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia, de forma que calquera muller 

poida facer unha consulta, tanto en horario laborable como en horario nocturno e en 

días non laborables. 

Desde o Teléfono da Muller infórmase e asesórase sobre cuestións relacionadas coas 

seguintes materias: 

 -Separacións, divorcios, abandonos do fogar, sentencias incumpridas... 

 -Malos tratos, vexacións, ameazas, agresións sexuais, acoso sexual... 

 -Cursos ocupacionais, oposicións, bolsas de emprego, creación de 

empresas... 

 -Discriminación laboral, baixas por maternidade e paternidade, apoio á 

contratación... 

 -Servizos sociais, casas de acollida, centros de información á muller, 

programas para mulleres desfavorecidas, policía especializada, gabinetes de 

orientación, centros de planificación... 

 -Educación pola igualdade, materiais non sexistas, publicidade 

discriminatoria... 
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 -Apoio ó asociacionismo, xornadas, seminarios, subvencións a asociacións, 

publicacións... 

 -Políticas de igualdade, proxectos europeos, actuacións doutros 

organismos... 

O área de intervención do Plan de acción 2000-2005 contra a violencia de xénero en 

Galicia, entre outras actuacións, prevé a creación dun servizo de emerxencia 24 horas 

para atender de xeito integral os casos de violencia; a elo responde o Centro 24 horas 

de información e asesoramento as mulleres, que presta apoio asistencia e no seu 

derivación inmediata a un recurso axeitado (asistencia sanitaria, centros de acollida, 

asesoramento xurídico individualizado, forzas e corpos de seguridade do Estado, ...). 

Así, este servizo ofrece unha información inmediata en canto ás súas posibilidades de 

acción, có soporte dos recursos existentes na Comunidade galega para que as 

usuarias poidan superala situación de violencia e inicialo seu camiño de 

independencia e igualdade. O obxectivo último é que a usuaria perciba a información e 

vexa resoltas as dúas dúbidas inmediatas en orde á toma de decisións, control da súa 

propia vida e desenvolvemento persoal.  

E un servizo gratuíto e anónimo prestado para toda a Comunidade Autónoma, as 24 

horas do día durante todo o ano. 

O Centro rexese polas seguintes pautas de actuación: 

- Voluntariedade da persoa que demanda a información e consulta 

- Anonimato e confidencialidade 

- Gratuidade do servizo  

- Inclusión da perspectiva de xénero 

 

 
Consultas Trimestrais.   Teléfono da Muller e Centro 24 horas 
 

Areas 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre TOTAIS

Xurídica 1560 1520 1496 1152 5728 
Orientación 
Profesional 5 2 2 0 9 

Emprego 60 35 35 23 153 
Recursos 386 370 336 279 1371 
Información SGI 459 353 444 246 1502 
Outras 0 0 2 1 3 
Consultas 2470 2280 2315 1701 8766 
Consultantes 1401 1385 1441 1163 5390 
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Estatística sobre as características das/os consultantes 
 

Tipo de consultas: 
Telefónicas........................................... 4816      

Cartas...................................................         8 

Persoais...............................................        555 

Non sabe/non contesta.........................         7 

Outras...................................................         4 
 

Sexo: 
Muller.........................................….......     5103 

Home....................................................       287 
 
Idade: 
Menos de 15..........................................   5 

De 16 a 20.............................................   118 

De 21 a 25.............................................   336 

De 26 a 35............................................  1530 

De 36 a 45............................................. 1866 

De 46 a 55.............................................   991 

56 ou máis..............................................  544 

 
Estado civil: 
Solteira/o................................................   884 

Casada/o................................................   2281 

Viúva/o....................................................    112 

Divorciada/o............................................     126 

Separada/o..............................................   905 

Unión de feito...........................................   542 

Non sabe/non contesta............................   535 

Outros.......................................................  5 

 
Nº de fillas/os: 
Ningunha/ningún....................................  1817 

Unha/un................................................  1614 

Dúas/dous.............................................   1589 

Tres.........................................................  307 
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Catro ou máis..........................................   63 

 
Estudios: 
Ningún ou Certif. Escolaridade.................    178 

Primarios................................................     1472 

Medios.....................................................      813 

Superiores...............................................      296 

Non sabe /non contesta...........................   2622 

Outros.........................................................    9 

 
Hábitat: 
Rural......................................................       1375 

Urbano...................................................     4015 

 
Traballa: 
Non………………………............…….        2867 

Si……………………………............….       2723 

 
Sector: 
Agricultura...........................................         52 

Industria..............................................         35 

Servizos...........................................          516 

Servizo doméstico.............................         136 

Non sabe/non contesta......................         1776 

Outros................................................       208 

 
Outras situacións: 
Estudante.......................................   125        

Traballa no fogar..........................           488  

Paro..............................................           977 

Pensionista....................................          479 

Non sabe/non contesta...................       466 

Outros.............................................          132 

 
Ingresos familiares: 
Sen ingresos....................................       858 

Ata 300,51 € incluído.........................       223 

De 300,51 a 601,01 € incluído.........         1125 
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De 601,01 a 901,52 € incluído..........        1312 

Máis de 901,52 €.............................         1872 

 
Medio polo que coñeceu o centro: 
Prensa, revistas....................................... ......  11     

Radio..............................................................      1 

TV...................................................................      3 

Publicacións do SGI........................................  114 

Outros servizos das Admón. Públicas..........      840 

Amigas/os coñecidas/os..................................    251 

Teléfono 900.................................................... 2173 

Non sabe/non contesta.....................................     1991 

Outros...............................................................     6 

 

Outros colectivos: 
Minorías étnicas....................................................  15    

Prostitución...........................................................     3 

Drogadicción.........................................................     33 

Inmigrantes........................................................      407 

Non sabe/non contesta.....................................      873 

Outros..................................................................      4059 

 
Orzamento: 170.000,00 € 

 
 
3.1.4. Centro de información e asesoramento ALBA 
 
A Asociación de Mulleres Progresistas ALBA, conta co apoio do Servizo Galego de 

Igualdade para o mantemento e funcionamento do Centro de Información e 

Asesoramento ás Mulleres de Santiago. 

 

Este Centro presta os seus servizos de luns a venres de 16 h a 20 h. 

 

O perfil medio das usuarias do Centro é o seguinte: 

Mulleres entre 26 e 45 anos, casadas, con 2 ou 3 fillos ou fillas, cun nivel de estudos 

baixo e en situación de paro ou traballo precario.  
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Demandas por áreas: 
1. Área Xurídica 
Dereito de Familia: separación, pensións impagadas, divorcios 

Dereito Penal: malos tratos, ameazas e coaccións 

Dereito Social e Laboral: prestacións da Seguridade Social, tipos de contratos 

Dereito Patrimonial: sucesións e herdanzas, adquisición de propiedades 

Dereito Administrativo: expropiacións, licencias de obras 

Extranxería: adquisición e perda de nacionalidade, residencia, permisos de traballo 

Outros. Xustiza gratuita 

 

Esta informaicón inidividual reforzouse con diversas charlas e debates en sesións 

grupais, levadas a cabo polo equipo xirídico da asociación. 

 

2. Área Psicolóxica 
Problemas de autoestima 

Malos tratos psíquicos 

Depresións 

Problemas de parella 

 

3. Área Social 
información sobre Servizos sociais 

Axudas económicas 

Planificación familiar 

Saúde 

 

4. Área Laboral 
Búsqueda activa de emprego 

Información sobre subvencións 

Información sobre autoemprego 

Bolsas de traballo 

 

Número de usuarias: 142 
 

Orzamento: 6.000,00 €  
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3.2. Formación de profesionais 
 

A formación de profesionais que traballan con mulleres require imprescindiblemente 

unha alta calidade técnica nos contidos a desenvolver pero os coñecementos 

académicos nos bastan se non incorporan a capacidade de introducila perspectiva de 

xénero ás actividades que se realizan no traballo cotiá. 

O Servizo Galego de Igualdade trata de facilitala formación en igualdade de 

oportunidades a todas aquelas profesionais que traballan con mulleres 

 

3.2.1. Formación de persoal da Xunta de Galicia.  
 

A Lei 3/1991, estipula como obxectivo principal do Servizo Galego de Igualdade a 

promoción e a adopción de medidas encamiñadas á consecución da igualdade 

efectiva das mulleres e os homes, removendo os obstáculos que impidan a 

participación e a integración da muller na vida social, cultural, educativa, económica e 

política de Galicia. Para o logro deste obxectivo atribúese a esta instancia a función de 

coordinar tódalas actividades que desenvolvan os distintos departamentos da Xunta 

en temas que afecten á situación da muller. 

 

O IV Plan de Igualdade de oportunidades das mulleres galegas persegue a introdución 

da óptica da igualdade en tódalas actuacións que realice o Goberno Galego, sendo 

preciso que desde as institucións e departamentos autonómicos se fagan esforzos 

para a consecución plena do principio da igualdade de trato.  

 

Entre as actuacións a desenvolver na área de cooperación do cuarto plan, na cal se 

inclúen como organismos implicados á totalidade dos departamentos integrantes da 

Administración Autonómica galega, atopándose a de establecer liñas de colaboración 

entre as distintas instancias da Xunta de Galicia para desenvolver accións que 

posibiliten a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes; apoia-la promoción 

profesional das mulleres na administración e impulsala presenza do colectivo feminino 

nos órganos de decisión e postos de responsabilidade das administracións públicas, 

eliminando as barreiras que dificulten o seu acceso. 

 

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Servizo Galego de Igualdade  

consideran de interese que o persoal ó servizo da Xunta de Galicia perfeccione os 

seus coñecementos en materia de políticas de igualdade e non discriminación por 
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razón de sexo, en aras a reforzala aplicación transversal do principio de igualdade nos 

diferentes ámbitos nos que se desenvolve a actuación da Administración Autonómica 

galega. 

 

Neste sentido asinouse un convenio de colaboración entre o Servizo Galego de 

Igualdade e a EGAP que ten por obxecto establecelas condicións para a inclusión da 

política de xénero na formación do persoal ó servizo da Xunta de Galicia. 

 

Para isto, a EGAP incorpora un módulo de políticas de igualdade en accións 

formativas dirixidas ó persoal ó servizo da Administración Autonómica, 

fundamentalmente en cursos relativos a políticas comunitarias, normativa laboral, 

información e atención ó cidadán, servizos sociais, orientación e asesoramento á 

xuventude, linguaxe administrativa e técnicas de redacción de documentos 

administrativos no tocante, neste último caso, á utilización dunha linguaxe non sexista 

ou discriminatoria; así como, en cursos de persoal directivo e perfeccionamento de 

xefes de sección e negociado. 

 

Na programación do ano 2005 da EGAP impartiuse o devandito módulo de políticas de 

igualdade nos seguintes cursos: 

 

Cursos para a obtención do diploma Directivo: Santiago, primeira edición, 

Santiago, segunda edición.  

 
Cursos Xefatura de Sección: Santiago, primeira edición, Santiago, segunda edición,  

A Coruña, Lugo Ourense, Pontevedra.  

 
Cursos Xefatura de Negociado: Santiago, primeira edición, Santiago, segunda 

edición, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra. 

 
Cursos de información e atención ao cidadán: Santiago, primeira edición, Santiago, 

segunda edición, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo. 

 

Total cursos: 21 
Total de participantes: 603                                                                     
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3.2.2. Curso “Marco teórico legal en materia de igualdade de oportunidades” 
 

Obxectivo. Aportar ao traballo cotián os contidos referentes á igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes como contidos transversais. 

A Escola Galega de Administración Pública, en Santiago de Compostela, foi o lugar 

onde se desenvolveu o programa do curso durante os días 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21 e 22 de abril e contou coa participación de 21 persoas (15 mulleres e 6 
homes). 
O programa constou de catro módulos: 

 

Módulo I. Ámbito internacional: Elsa Rodríguez Prieto. 

Introducción á igualdade de xénero, Marco conceptual, Políticas de Igualdade das 

Nacións Unidas, Conferencias mundiais sobre a muller, Análise de casos. 

 

Módulo II. Ámbito autonómico: Javier Campa García. 

Introducción ó SGI: funcións, organización, actividades, Marco referencial: o IV Plan de 

Igualdade de Oportunidades das Mulleres Galegas, Plan de acción contra a violencia 

de xénero, A Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero, Leis de Igualdade de Oportunidades. 

 

Módulo III. Ámbito estatal: Paloma Rodríguez Vázquez. 

A orixe das políticas de igualdade, A situación das mulleres españolas a finais do 

século XX, Institucións e organismos de igualdade, Modificacións lexislativas, Políticas 

de igualdade implantadas, Posición actual das mulleres no estado español. 

 

Módulo IV. Ámbito europeo: Pilar del Oro Sáez. 

A política social e de emprego da Unión Europea, A política de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes da Unión Europea. 

 
 
 

3.2.3. Curso “Colectivos de difícil inserción e o efecto diferencial por xénero” 
 

Obxectivo. Incorporar a perspectiva de xénero á atención ao público, en particular a 

colectivos en situación de exclusión social.  
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Este curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de 

Compostela os días 17, 18, 19, 20 e 21 de outubro, que contou coa participación e 

asistencia de 17 persoas (16 mulleres e 1 home). 
 

O curso desenvolveuse en cinco módulos: 

Módulo I. Colectivos en situación de dificultade: María Isabel Grandal Nores. 

Visión xeral dos distintos colectivos en situación de exclusión social na nosa 

Comunidade Autónoma, Características e dificultades específicas no ámbito social, 

laboral, cultural, etc. 

 

Módulo II. Atención a mulleres e homes en exclusión: María Teresa Gayet 

Ferreira. 

Persoas destinatarias dos servizos sociais, Demandas máis frecuentes e perfil 

maioritario das persoas atendidas, A detección de problemáticas engadidas non 

explícitas, Tratamento diferencial segundo colectivos de procedencia. 

 

Módulo III. A exclusión e o seu efecto segundo o xénero: Ramón Torrente García 

e Elsa Rodríguez Prieto. 

A posición de mulleres nos colectivos de exclusión, Factores acumulativos de 

exclusión, Incidencia de situacións de dificultade específica por razón de xénero, 

Situacións máis habituais de exclusión de mulleres. 

 

Módulo IV. Recursos: acceso e funcións: Rosa Blanca Torrado Carreño e Javier 

Campa García. 

Recursos e servizos para mulleres, Recursos e servizos para colectivos 

desfavorecidos: toxicomanías, inmigración, etnias minoritarias, prisión, 

discapacidades, maiores, menores en situación de abandono, etc. 

 

Módulo V. Casos prácticos: Rosa Blanca Torrado Carreño e Javier Campa García. 

 
 
3.2.4. Curso “ Lei 7/2004, do 16 de xullo, Galega para a Igualdade de mulleres e 
homes”.  
 
Obxectivo:  Coñecer o contido básico das actuacións previstas na Lei 7/2004 para a 

defensa da igualdade entre mulleres e homes. 
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O curso celebrouse na Escola Galega de Administración Pública durante os días 9, 10, 

11, 12  e 13 de maio, contou cuha asistencia de 20 persoas (14 mulleres e 6 homes). 
 

Os contidos dividíronse en cinco módulos: 

Módulo I. Transversalidade como criterio de actuación: María Debén Alfonso. 

Concepto de discriminación por razón de xénero, Discriminación directa e indirecta, 

Discriminación inversa. As accións positivas, Transversalidades e principio de 

mainstreaming, Análise do impacto de xénero na elaboración da normativa, O Tribunal 

Constitucional ante a discriminación por razón de xénero. 

 

Módulo II. Fomento da igualdade na actuación administrativa da Xunta de 
Galicia: Paloma Rodríguez Vázquez. 

A educación en igualdade, Igualdade de oportunidades nos medios de comunicación, 

O uso da linguaxe, Igualdade laboral, As empresas e a igualdade de oportunidades. 

 

Módulo III. A aplicación do principio de igualdade: Paloma Rodríguez Vázquez. 

A violencia de xénero, Participación das mulleres no desenvolvemento rural, A 

inserción de mulleres en situación de exclusión, Plan integral de apoio á familia, 

Colaboración coas corporacións locais. 

 

Módulo IV. As condicións de emprego na Administración Pública galega: Adela 

Quinza-Torroja García e Javier Campa García. 

Acceso ao emprego público en Galicia, Igualdade retributiva, Conciliación, As medidas 

de prevención e sanción do acoso sexual, Erradicación do acoso moral. 

 

Módulo V. Plans e leis de igualdade: Javier Campa García. 

Leis de igualdade de comunidades autónomas: Comunidade Autónoma de Navarra, 

Comunidade Autónoma de Castela- León, Comunidade Autónoma de Valencia, Plans 

de igualdade, Normativa estatal en materia de igualdade. 
 

 

3.2.5. Curso “Conceptos básicos en materia de Dereito de Familia”. 
 

Obxectivo: Facilitar desde unha perspectiva de xénero a abordaxe das problemáticas 

familiares. 
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O curso celebrouse na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de 

Compostela os días 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 de xuño, o número de 

participantes foi de 16 persoas (14 mulleres e 2 homes). 
 
Os contidos que se desenvolveron ó longo do curso foron, entre outros, os seguintes: 

A violencia desde unha perspectiva de xénero. Introducción ó concepto de xénero: A 

violencia de xénero: definición causas, formas tipos, O tratamento penal da violencia 

contra as mulleres, O principio de igualdade e a non discriminación por razón de sexo. 

Instrumentos legais destinados a erradicar a violencia, A Orde de Protección, A 

medida de afastamento como medida cautelar, como pena e como medida de 

seguridade. O Punto de Coordinación das Ordes de Protección, Dereito de Familia. 

Fundamentos, Constitución do matrimonio, O matrimonio de homosexuais, Formas de 

matrimonios, Matrimonios relixiosos. Expediente do Rexistro Civil, Alimentos: Efectos 

persoais do divorcio, nulidade e separación. Patria potestade compartida, O réxime de 

visitas, A pensión compensatoria e a súa relación coa alimentos. Supostos complexos 

de delitos de quebrantamento de condena: Outros delitos contra as relacións 

familiares. Adopcións ilegais, abandonos de familia propios e impropios. Tramitación 

dos xuízos rápidos. Os novos xulgados de protección á muller. Problemática. 

Rexímenes económico-matrimoniais: Filiación matrimonial e extramatrimonial, accións 

e a súa tramitación procesal, problemas probatorios, a negativa do sometemento ás 

probas, as demandas frente a falecidos, crises matrimoniais, reprodución asistida. 

Diferenzas entre a lexislación vixente e a inminente,  nulidade, causas, fraude de lei na 

constitución do matrimonio, a nulidade canónica, separación e divorcio, tramitación 

xudicial, modificacións de medidas, medidas provisionais, medidas previas, a 

disolución do réxime económico matrimonial, as unións de feito, efectos civís da 

disolución da unión. Actuacións do Servizo Galego de Igualdade en materia de 

violencia: recursos e servizos, a rede de información e asesoramento para mulleres, 

centros de acollida e recuperación, actuacións de rehabilitación de agresores, medidas 

para a prevención da violencia, medidas para a atención e a integración. 

 

Nestes contidos participaron como ponentes: María Debén Alfonso, Paloma Rodríguez 

Vázquez, Antonio Roma Valdés, José Gómez Rey, Pilar Fernández Pérez e Javier 

Campa García. 
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3.3. Actividades divulgativas 
 
3.3.1. Internet 
 

Os novos canles de información baseados nas novas tecnoloxías están, sen dúbida, 

modificando as formas tradicionalmente utilizadas para transmitir mensaxes e 

informacións. Se ben, o acceso ós mesmos non está aínda xeneralizado, cada día 

aumenta significativamente o número de usuarios e usuarias destas novas formas de 

comunicación. Internet permítenos coñecer con rapidez accións, informacións, 

documentación,.que se están desenvolvendo en calquera punto do planeta. 

 Para facer chegar a información referente ás actuacións que se realizan en Galicia de       

cara ás mulleres a tantas persoas como sexa posible, desde o Servizo Galego de 

Igualdade articulouse e estruturouse unha páxina en Internet: 

http://www.xunta.es/auto/sgi. 

 

Esta páxina é consultada por mulleres e homes que residen na nosa Comunidade 

Autónoma pero cada vez con máis frecuencia é visitada por galegas e galegos no 

exterior xa sexa en países de Europa como de América. 

A páxina WEB do Servizo Galego de Igualdade estruturase segundo o seguinte índice: 

 Presentación  (O Servizo Galego de Igualdade: Lei de creación, dependencia, 

funcións, órganos reitores, estrutura interna... 

   Subvencións ( Realización de cursos, actividades, programas especializados 

dirixidos a mulleres, creación de empresas, investigación, concursos... 

   Formación (Cursos de interese para mulleres de formación ocupacional, realización 

persoal, especialización... 

   Axenda ( Foros, congresos, xornadas, conferencias, exposicións... 

   Difusión ( Campañas, programas en medios de comunicación... 

   Publicacións ( Estudios, guías prácticas, folletos divulgativos, relatorios... 

   Plan de violencia Contido íntegro do Plan de violencia 2002-2005 

   Orde protección: Lei 27/2004 reguladora da Orde de Protección ás Vítimas de 

Violencia Doméstica. 

   Observatorio: Recollida de denuncias cidadáns sobre anuncios e campañas 

publicitarias sexistas. 

   Seminario educación: Actuacións sobre educación en igualdade 

   Proxectos europeos (Desenvolvidos en Galicia de cara á formación, emprego, e 

integración socioeconómica das mulleres, situación, forma de contacto, organismos 
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responsables e promotores, obxectivos, actividades... 

   Enlaces (Organismos de igualdade estatal e comunitarios, conexión coas súas 

páxinas WEB. 

   Estatísticas da Violencia en Galicia (anos 1998-2004) 

 Servizo do Centro de Documentación (boletín informativo, dossier de prensa, 

...etcétera) 

Guía de recursos (Información de Centros para a atención da muller, Centro 24 

Horas, 

  CIMs, etcétera. 

 
3.3.3. Actividades formativas-informativas 
 
O Servizo Galego de Igualdade colabora habitualmente na formación de distintos 

colectivos profesionais e sociais en materia de igualdade. Durante o ano 2005 

impartíronse as seguintes conferencias: 

- ¿Cómo funcionan os organismos de igualdade?. Santiago, 9 de marzo 

- Mesa redonda “A muller maltratada”. A Coruña, 11 de marzo. 30 asistentes (26 

mulleres, 4 homes) 

- Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Ortigueira, 26 de maio. 20 

asistentes (16 mulleres, 4 homes) 

- Igualdade. Santiago, 1 de xullo. 50 asistentes (30 mulleres, 20 homes) 

- Cooperación ao desenvolvemento. Claves para unha análise de xénero. A 

Coruña, 7 de xullo. 16 asistentes (10 mulleres, 6 homes) 

- Mesa redonda “As políticas de igualdade de oportunidades no marco 

autonómico”. Oleiros, 11 de xullo. 

- Mesa redonda “Muller emigrante e igualdade”. Lalín, 13 de xullo. 50 asistentes 

(42 mulleres, 8 homes) 

- A lei de igualdade de Galicia. Madrid, 20 de setembro. 

- Violencia contra as mulleres. Santiago, 18 de outubro. Asistentes 50 mulleres 

- Violencia contra as mulleres. Santiago, 8 de novembro. Asistentes 100 

mulleres 

- Os medios de comunicación. Mugardos 12 de novembro. 50 asistentes (45 

mulleres, 5 homes) 

- As mulleres en situación de exclusión. A Coruña, 14 de novembro. 30 

asistentes (27 mulleres, 3 homes) 

- Recursos para mulleres en Galicia. Santiago, 28 de novembro. 13 asistentes 

(12 mulleres, 1 home) 
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- Formación en igualdade para redeiras. Marín, 21 de decembro. 20 mulleres. 

 

3.4. Campañas de difusión e sensibilización 
 
Conscientes da importancia de estende-la difusión e sensibilización a todo tipo de 

colectivos, non só a aqueles directamente implicados no traballo con mulleres, 

realizáronse campañas divulgativas sobre temas de interese prioritario para consegui-

la igualdade de xénero. Para a realización desas campañas elaboráronse materiais de 

fácil distribución e uso, procurando presentar produtos atractivos e impactantes para o 

global da poboación. 

 

 
3.4.1. Campaña divulgativa Centro de atención ás mulleres 24 horas (folleto) 
 

Co obxecto de dar a coñecer o cetro de atención ás mulleres 24 horas e o Teléfono da 

Muller 900 400 273, fíxose un tarxetón informativo que se difundiu a través dos 

xulgados, dos centros de información ás mulleres, dos concellos e das xerencias de 

saúde da comunidade autónoma.  

 

Orzamento: 1.374,60 € 

 

3.4.2. Campaña divulgativa Linguaxe non discriminatorio nas administracións 
públicas (e-mail) 
 

O 15 de xuño do ano 2004 o Parlamento de Galicia aprobaba a Lei 7/2004, do 16 de 

xullo, galega para a igualdade de homes e mulleres (DOG de 3 de agosto de 2004). 

Nela regúlanse aspectos esenciais para avanzar cara a un futuro máis xusto, no que 

homes e mulleres poidan contribuír á construción da sociedade nun réxime equitativo.  

 

No seu título I, capítulo III, establécese que a Xunta de Galicia erradicará, en todas as 

formas de expresión oral ou escrita, o uso sexista da linguaxe no eido institucional, 

tanto fronte á cidadanía como nas comunicacións internas, e que para isto informará e 

formará o persoal ao servizo das administracións públicas galegas. 

 

Con tal fin e coa colaboración dos servizo informáticos da Xunta de Galicia, enviouse a 

todas as persoas que tiñan un enderezo de correo electrónico nos servidores de 

correo de xunta e xustiza, un link a páxina web onde se atopaba o PDF da publicación 
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“Recomendacións para o uso dunha linguaxe non discriminatoria na AAPP”. O 

obxectivo foi potenciar a utilización non discriminatoria da linguaxe. 

 

3.4.3. Campaña divulgativa Axenda da muller 2006 
 

Decidiuse a realización desta axenda para a través dos textos que inclúe se difundan 

recursos dos que dispoñen as mulleres galegas, como o Teléfono de Atención ás 

Mulleres 900 400 273, o Servizo Galego de Igualdade, os centros de información ás 

mulleres, as casas de acollida ou certas actividades de formación. 

 

Fixéronse dúas impresións, cada unha con 5.000 exemplares, que foron distribuídas 

ás asociacións de mulleres galegas e persoas e entidades que colaboran co Servizo 

Galego de Igualdade.  

 

Orzamento: 9.687,16 € 
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4. FORMACIÓN, EMPREGO E CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, 
FAMILIAR E LABORAL 
 

Un dos progresos sociais máis importantes das últimas décadas constitúeo a 

incorporación das mulleres ó mercado laboral. Os avances acadados neste sentido 

son significativos en todas as sociedades industriais avanzadas pero, sen embargo, 

aínda persisten moitos obstáculos que impiden unha plena inserción das mulleres ó 

mercado de traballo. Estáse pois, nunha situación de transición, polo que se precisa 

dunha continuidade das actuacións iniciadas en este campo. 

 

Pese a que as políticas de igualdade insistiron moito na situación das mulleres na vida 

económica, son moi poucos os casos nos que a medida de mulleres dos Estados 

membros acadou a paridade cos homes.En case todos, o índice de desemprego 

segue a ser sistematicamente máis alto entre as mulleres e aféctalles, así mesmo, en 

maior medida o paro de longa duración, e sofren diferenzas de remuneración con 

respecto ós homes por traballos de igual valor. 

 

Neste sentido, compre facerse eco da necesidade de seguir traballando ata conseguir 

unha integración total das mulleres na nova economía, insistindo na importancia de 

atraelas mulleres ás profesións relacionadas coas tecnoloxías da información, co 

obxecto de corrixi-la tradicional infrarrepresentación que afecta o colectivo feminino 

nas industrias das tecnoloxías da información e das comunicacións. 

 

Noutra orde de cousas, non hai que esquecer que a formación constitúe o principal 

instrumento para acada-la plena incorporación laboral das mulleres, tanto máis cando 

as novas tecnoloxías cumpren un papel clave nun escenario económico cambiante 

como o actual; polo que, á marxe de educación regrada, precísase da posta en 

marcha de actuacións enfocadas á mellora da formación, fomentando a aprendizaxe 

permanente e o acceso a medidas activadas do mercado do traballo para as mulleres. 

 

Neste marco descrito, non pode obviarse que a conciliación da vida familiar e laboral 

constitúe un dos principais retos ós que se enfronta a sociedade actual, dado que se 

converte nun requisito indispensable para logra-la plena igualdade entre homes e 

mulleres e facilita, entre outras, a incorporación –ou permanencia- das mulleres ao 

mercado laboral. Á vista dos cambios operados na sociedade, faise imprescindible 

configurar un sistema que teña en conta as novas relacións xurídicas, e un novo xeito 
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de cooperación e compromiso entre mulleres e homes que permita un repartimento 

equilibrado de responsabilidades na vida profesional e na privada. 

 

Non cabe dúbida, de que na nosa sociedade a responsabilidade familiar e doméstica 

segue recaendo, case en exclusiva, sobre as mulleres, polo que a implicación dos 

homes se converte nun factor esencial. Sen a súa participación non pode existir un 

repartimento equitativo de responsabilidades, tarefa difícil porque é necesario 

promover un cambio social e de mentalidades de cada muller e cada home. 

 

Cómpre, pois,  seguir co desenvolvemento de políticas de intervención en materia de 

formación e emprego e mediante o establecemento de medidas que lles faciliten ás 

persoas compatibiliza-la vida privada co desenvolvemento profesional, xa sexa 

creando novas medidas, reforzando ou garantindo a aplicación das xa existentes, ou 

combinando ámbalas dúas opcións, e é precisamente desde unha perspectiva de 

xénero como deben articularse tódalas políticas de conciliación. 

 

 

4.1. Programas de formación, promoción e inserción laboral 
 

Estes programas, cun forte compoñente formativo, teñen como obxectivo acadar a 

inserción laboral das mulleres a través de políticas activas de emprego. 

 

Proseguiuse co programa de formación profesional e cos proxectos correspondentes 

ás iniciativas comunitarias de emprego. 

 

Tendo en conta o importante que é para a muller acadar unha inserción laboral 

naquelas profesións nas que se atopan menos representadas, pero tamén poder 

promove-lo auto-emprego coa creación das súas propias empresas, continuouse co 

programa de mulleres emprendedoras, que ten unha vertente formativa e outra 

promocional, co programa de axuda á creación de empresas (EMEGA) que permite 

apoia-las iniciativas empresarias promovidas por mulleres. 

 

4.1.1. Cursos de formación   
 

A innovación técnica e organizativa das actividades económicas, a incorporación 

masiva da muller ao mundo do traballo e a preocupación que leva consigo a plena 

integración comunitaria, demandan planos adecuados á realidade actual, nos que a 
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formación que se imparta se adapte ás necesidades existentes. 

 

O Fondo Social Europeo, a través do Marco Comunitario de Apoio, considera a 

formación como unha das accións principais que hai que desenvolver, sinalando ao 

colectivo das mulleres como un dos prioritarios. Así, a Vicepresidencia da Igualdade e 

do Benestar ditou a Resolución do 28 de decembro de 2004, pola que se establecen 

as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para o desenvolvemento 

das liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres e se procede a súa 

convocatoria (D.O.G. nº  4 de 7 de xaneiro de 2005). 

 

O obxecto principal da devandita convocatoria era o establecemento das bases 

reguladoras e as condicións polas que  se rexe a convocatoria pública dos plans de 

actuación marco das axudas, así como dos requisitos para a realización do programa 

de formación ocupacional adecuada á realidade actual e adaptado ás necesidades 

existentes, co fin de superar condicións tradicionais de ofertas de emprego en 

profunda transformación, mediante a execución das seguintes actuacións: 

 

• Apoio ás actividades formativas realizadas por entidades públicas, asociacións, 

empresas ou grupos de empresas a favor das mulleres. 

• Coordinación de accións de formación ocupacional con actividades de 

orientación profesional en plans de fomento da economía social e a promoción 

de empresas. 

• Programas destinados a facilitala inserción laboral das mulleres, impulsando a 

súa cualificación profesional naquelas especialidades demandadas polo  

mercado de traballo. 

• Accións de formación profesional ocupacional dirixidas a impulsar actividades 

económicas ligadas a sectores prioritarios no desenvolvemento de Galicia. 

 

Estas accións foron dirixidas, fundamentalmente, ás mulleres que se atopaban 

desempregadas e os cursos foron impartidos por entidades colaboradoras que 

cumprían os requisitos establecidos na orde de convocatoria. 

 
No ano 2005, e dentro deste apartado, potenciáronse basicamente cursos: 

 
• Que partindo dos estudios levados a cabo pola Consellería de Familia e 

Promoción do Emprego, Muller e Xuventude presentaban máis posibilidades de 

emprego. 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 105

• Os que capacitan en profesións nas que a muller teña unha menor 

presenza ou se trate de novas tecnoloxías. 

•  Aqueles que, aínda tendo un contido máis sinxelo, precisan dunha maior 

cualificación profesional para acadala inserción laboral. 

• Os que dan orixe, de forma directa, á creación dunha iniciativa 

empresarial ou á inserción profesional. 

Formación sociolaboral para  mulleres 

Unha das funcións do Servizo Galego de Igualdade é programar e desenvolver plans 

de formación para favorecer a integración laboral das mulleres galegas, mellor a súa 

posición no traballo en termos de xerarquía e responsabilidade e superar os 

obstáculos de discriminación e de segregación profesional cos que se atopan por 

razóns de xénero.  

Dentro das medidas necesarias para dar cumprimento a esta finalidade legal, o SGI 

conta desde ano 2004 cun novo programa de formación que tenta impulsar a 

participación feminina no mercado de traballo favorecendo a súa incorporación e 

mellorando a súa empregabilidade.   

Este programa, desenvolvido fundamentalmente a través de axudas dirixidas ós 

concellos, ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, ás organizacións 

empresariais e sindicais e tamén ás empresas, pretende apoiar o emprego feminino a 

través da inserción profesional de mulleres novas, da reincorporación á vida laboral 

activa de mulleres que por imposibilidade de conciliar a vida laboral e familiar estiveron 

ausentes do mercado laboral e tamén promovendo a cualificación profesional das 

mulleres, permitíndolles promocionarse posteriormente.  

A oferta formativa que habitualmente ven financiando este organismo compleméntase 

para este exercicio cunha programación de formación sociolaboral específica e coa 

posibilidade de atender propostas das entidades colaboradoras sobre accións 

formativas experimentais ou singulares que pola súa importancia ou relevancia deban 

realizarse.  

O directorio de formación que agora se presentou púxose en marcha coa pretensión 

de se converter nun programa permanente de formación con capacidade de 

adaptación sucesiva ás novas realidades; en definitiva, supón unha ferramenta de 

traballo que nos vai permitir, a tódolos axentes implicados, dispor, a medio prazo, 

dunha programación formativa específica para as mulleres, adaptada ás súas 
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necesidades e exixencias, que se convirta nun dos elementos decisivos á hora dunha 

plena consecución da igualdade na nosa sociedade.  

Concesión de cursos de formación ocupacional para mulleres. 
Tódalas especialidades formativas debían estar incluídas no ficheiro de especialidades 

homologadas e comprendelas especificacións técnico-docentes e o contido formativo 

axeitado, de acordo co seu nivel e grao de dificultade establecido. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 2005 
 
 CONCELLOS RESTO ENTIDADES TOTAIS Nº ALUMNAS 
 Desempregadas 

(núm. cursos) 
Ocupadas 

(núm. cursos) 
Desempregadas 

(núm. cursos) 
Ocupadas 

(núm. cursos)   
CO 23 2 13 14 52 754 
LU 17 4 8 9 38 468 
OU 14 1 11 8 34 441 
PO 13 5 12 11 41 550 
 66 12 44 42 165 2213 

 
 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS NÚM. CURSOS NÚM. PARTICIPANTES 

 CO LU OU PO TL CO LU OU PO TL 
Adornista textil 1 - 1 1 3 16 - 11 11 38 
Ofimática  4 - - 8 12 62 - - 107 169 
Informática  4 2 1 6 13 58 32 10 90 190 
Novas técnicas xardinería 1 - - 2 3 18 - - 24 42 
Informática usuario/a 2 - 1 3 6 24 - 13 44 81 
Xerontoloxía social - - - 2 2 - - - 30 30 
Atención público portos - - - 1 1 - - - 15 15 
Gastronomía galega 6 2 2 1 11 91 26 22 15 155 
Aux. Axuda a domicilio - - 2 1 3 - - 19 12 31 
Florista  - - - 1 1 - - - 8 8 
Camareira - - - 1 1 - - - 11 11 
Internet básico 2 2 - 1 5 26 19 - 15 60 
Cociñeira  - - 2 1 3 - - 30 15 45 
Decoración obxectos vidro - - - 1 1 - - - 14 14 
Modista - 1 3 1 5 - 10 44 15 69 
Iniciación á rede internet 3 6 1 1 11 46 64 15 9 134 
Aplicación In. Xestión - - 1 1 2 - - 14 9 23 
Auxiliar saúde mental - - - 1 1 - - - 14 14 
Xestión comercio - - - 1 1 - - - 15 15 
Condución vehículos 1 1 - 1 3 18 15 - 15 48 
Creac. E Xest. Micro 1 - - 1 2 13 - - 9 22 
Prog. Retoque dixital - - - 1 1 - - - 11 11 
Aux. Enf. Xeriatría - 2 4 1 7 - 28 61 15 104 
Xerente pequeno comercio 1 - - - 1 14 - - - 14 
Dependenta de comercio 1 - - - 1 16 - - - 16 
Deseño de medios didácticos 1 - - - 1 12 - - - 12 
Salazón peixe 1 - - - 1 10 - - - 10 
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ESPECIALIDADES FORMATIVAS NÚM. CURSOS NÚM. PARTICIPANTES 
 CO LU OU PO TL CO LU OU PO TL 

Habilidades directivas e x. Emp. 1 - 1 - 2 14 - 11 - 25 
Alfabetización informática 1 - - - 1 15 - - - 15 
Pastelería 2ª parte 1 - - - 1 15 - - - 15 
Atención enf. Alzheimer 2 1 - - 3 35 10 - - 45 
Agricultura ecolóxica 1 - - - 1 12 - - - 12 
Habilidades comerciais 3 - 1 - 4 43 - 11 - 54 
Riscos laborais. Básico A 2 2 - - 4 32 26 - - 58 
Riscos laborais. Básico B 3 2 - - 5 34 31 - - 65 
Seg. E hix. Manipul. Alimentos 2 - - - 2 32 - - - 32 
Imaxe dixital. Photoshop  3 - - - 3 45 - - - 45 
Xereont. E at. Integral paciente 2 3 1 - 6 32 42 10 - 84 
Coidado discap. Fis. E psiq. 1 - - - 1 11 - - - 11 
Restauradora en madeira - 1 1 - 2 - 9 15 - 24 
Reparacións domésticas - - 1 - 1 - - 9 - 9 
Maquinista conf. industrial - - 1 - 1 - - 14 - 14 
Confección mobles cana - - 2 - 2 - - 32 - 32 
Decoración e interiorismo - - 2 - 2 - - 20 - 20 
Téc. Dietética e nutric. - - 1 - 1 - - 7 - 7 
Mediación intercultural - - 1 - 1 - - 15 - 15 
Formadora ocupacional - 2 - - 2 - 24 - - 24 
Conductora camión - 1 - - 1 - 15 - - 15 
Axu. Aux. Administra.  - 1 - - 1 - 13 - - 13 
Monitora socio. - 1 - - 1 - 13 - - 13 
Form. Tec. Bas. Or. Prof. - 1 - - 1 - 15 - - 15 
Técnica control calidade - 1 - - 1 - 8 - - 8 
Elaboración conserv. Vex. - 1 - - 1 - 10 - - 10 
esteticista - 1 - - 1 - 11 - - 11 
Catadora de viños - 1 - - 1 - 10 - - 10 
Admin. Contable - 1 - - 1 - 13 - - 13 
Xestión turismo rural - 1 - - 1 - 11 - - 11 
Aux dom. Extern. Enfer. 1 1 2 2 6 10 13 26 27 76 
Encaixe de bolillos - - 1 - 1 - - 17 - 17 
Análise e deseño aplic, inform. - - 1 - 1 - - 15 - 15 
 52 38 34 41 165 754 468 441 550 2213
 

ORZAMENTOS 
Desempregadas A Coruña 337.150,99 
Desempregadas Lugo 280.760,37 
Desempregadas Ourense 272.139,30 
Desempregadas Pontevedra 370.639,50 
TOTAL DESEM 1.260.690,16 
Ocupadas A Coruña 82.417,43 
Ocupadas Lugo 62.075,46 
Ocupadas Ourense 53.538 
Ocupadas Pontevedra 118.145,55 
TOTAL OCUP 316.176,44 
TOTAL 1.576.866,60 
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Cursos de formación: Concellos e Entidades 
 

A CORUÑA 

 
CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Ofimática  Asoc. Empresarias da 

Coruña 
135 13 

Iniciación á rede internet Asoc. Empresarias da 
Coruña 

70 15 

Adornista téxtil As. Palilleiras Nosa Sra. 
Da Barca 

215 16 

Informática  A. P. Comercio Amb. E 
Prazas abastos-
ACAPAG 

95 12 

Habilidades comerciais Asoc. MM. Redeiras 
artesás Mar da Illa 

145 15 

Pasteleira  As. Cultural Aires de 
Dorna 

245 15 

Informática de usuario/a Aso. MM.RR. Val do 
Dubra 

210 11 

Gastronomía galega As. MM e Familias 
Ámbito Rural Galego 

100 15 

Xerontoloxía social e 
atención integral ao paciente 

Aso. MM.RR. Atalaia 150 14 

Condutora clase B As. Mulleres Separadas 
de Galicia 

415 18 

Técnica en prevención de 
riscos laborais. Básico 

As.. Prof. Redeiras O 
Feital-Malpica 

40 15 

Habilidades comerciais Aso. Veciños El 
Ensanche y Alrededores 

150 13 

Novas técnicas en 
xardinería 

Aso. Promoc. E Int. 
Mulle. Galeg. Rural 
AGRA 

45 18 

Alfabetización informática: 
informática internet 

Asoc. Autónomos de 
Galicia 

40 15 

Xerente de pequeno 
comercio 

Cámara Oficial de 
Comercio de Ferrol  

85 14 

Creación e xestión de 
microempresas 

Cámara Oficial de 
Comercio de Santiago 

300 13 

Atención especializada a 
enfermos de Alzheimer 

Cáritas interparroquial 
de Santiago 

265 20 

Gastronomía galega Centro O Mencer 100 15 
Atención especializada a 
enfermos de Alzheimer 

Concello A Baña 265 15 

Coidadora de 
discapacitados físicos e 
psíquicos 

Abegondo 215 11 

Salazón tradicional de 
peixes 

Ares  200 10 

Axuda a domicilio para Boqueixón  200 10 
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CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
externalización de persoas 
Ofimática Carnota 140 15 
Imaxe dixital: photoshop Ferrol 50 15 
Gastronomía galega Fisterra 100 17 
Gastronomía galega  Frades 100 12 
Agricultura ecolóxica Lousame 200 12 
Xerontoloxía social e 
atención integral ao paciente  

Miño 150 18 

Informática Muros 100 19 
Gastronomía galega Muxía  100 16 
Técnica en prevención de 
riscos laborais. Básico  

Narón  65 15 

Ofimática  Noia  140 15 
Informática de usuario Ortigueira  215 13 
Técnica en prevención de 
riscos laborais. Básico  

Outes  65 12 

Informática Padrón  100 15 
Seguridade e hixiene 
alimentaria na manipulación 

Pontedeume  30 15 

Iniciación á rede internet Porto do Son 75 15 
Habilidades comerciais Rianxo  150 15 
Ofimática  Santa Comba 140 15 
Internet básico Tordoia  35 15 
Gastronomía galega Trazo  100 16 
Dependenta de comercio Val do Dubra 265 16 
Técnica en prevención de 
riscos laborais. Básico 

Vimianzo  40 13 

Imaxe dixital: photoshop Confederación de 
Empresarios de Ferrol 

45 15 

Técnica de prevención en 
riscos laborais. Básico 

Fed. Industrias afines 
UGT Galicia 

60 11 

Iniciación á rede internet Fundación Galega da 
Muller Emprendedora 

70 16 

Imaxe dixital: photosop Fundación Galega da 
Muller Emprendedora 

45 15 

Deseño de medios 
didácticos 

Fundación Mestre 
Mateo 

90 12 

Desenrolo en habilidades 
directivas e xestión 
empresarial 

Fundación Universidade 
da Coruña 

215 14 

Internet básico GECRERI S.L. 90 11 
Informática  Unidade Parapléxicos 

Provincial da Coruña 
100 16 

Seguridade e hixiene 
alimentaria na manipulación 

Unión de prof. e trab. 
Autónomos de Galicia 

30 17 

   754 
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LUGO 

 
CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Internet básico Asoc. ASFEM 40 11 
Técnico de prevención de 
riscos laborais 

UPTA Galicia 50 15 

Restauradora en madeira 2ª ASC Falcatrueiros 265 9 
Modista As. Os Malugreiros 100 10 
Aux. Axuda a domicilio 2ª As. Tea de Araña 150 13 
Formadora ocupacional ALAR Galicia 195 11 
Conductora camión pesado As. Empresarias 420 15 
Atención esp. Enf. 
Alzheimer 

As. Familias enf. 
Alzheimer 

250 10 

Monit. Sociocul. 1ª Aso. Sordos 45 13 
Fromación t. B. Or. Prof. ALAR Galicia 30 15 
Técnicas control de calidade ALAR Galicia 185 8 
Formadora ocupacional ALAR Galicia 184 13 
Elaboradora conservas vex. Empresarias  90 10 
Esteticista Empresarias 50 11 
Iniciación rede internet Empresarias 70 9 
Catadora de viños Empresarias 60 10 
Admi. Contable Fundación CEL 40 13 
Informática Meira 60 17 
Tec. Prev.ris. lab. A Xermade 40 11 
Tec. Prev. Ris. Lab. A Abadín 40 15 
Informática A Pastoriza 60 15 
Iniciación rede internet Viveiro 75 11 
Xeronto. E at paciente Chantda 150 16 
Aux. Enf. En Xer. 2ª Friol  275 12 
Iniciación rede internet Quiroga 75 12 
Ax. Domicilio exter. Enf. Castroverde 200 13 
Gastronomía galega Palas de Rei 100 13 
Xeron. At. Paciente Taboada 150 13 
Conductora vehíc. B Becerreá  415 15 
Xeron. Soc. At. Pac. Xer. Antas de Ulla 150 13 
Iniciación rede internet Cervo 75 12 
Xestión de turismo rural INLUDES 200 11 
Iniciación rede internet Barreiros 75 10 
Iniciación rede internet Monforte 75 10 
Tec. Prev. Riscos. L. B Mondoñedo 50 16 
Aux. Enfer. Xeriatría Sarria 165 16 
Internet básico Ribadeo 40 8 
Gastronomía galega Coidados Lage Canoura 100 13 
   468 
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OURENSE 

 
CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Decoración e interiorismo A Merca 125 9 
Cociñeira A Peroxa 100 15 
Confección de mobles de 
cana 

Arnoia 195 16 

Auxiliar de enfermería en 
xeriatría 

Baltar 200 17 

Xerontoloxía social e 
atención ao paciente 

Cartelle 150 10 

Técnica en dietética e 
nutrición 

Cortegada 150 7 

Modista Cualedro 215 15 
Auxiliar de axuda a domicilio Maside 160 11 
Encaixe de bolillos Melón 180 17 
Auxiliar de enfermería en 
xeriatría 

Oímbra 200 15 

Adornista textil Padrenda 200 11 
Modista Pereiro de Aguiar 215 15 
Informática de usuario Ramiráns 135 13 
Modista Vilamarín 215 14 
Auxiliar de enfermería en 
xeriatría 

Xinzo de Limia 200 16 

Habilidades directivas e 
técnicas de dirección 

As. MM. Empresarias e 
Profesionais 

145 11 

Gastronomía galega As. MM. Empresarias e 
Profesionais 

100 10 

Habilidades comerciais As. MM. Empresarias e 
Profesionais 

150 11 

Informática  As. MM. Empresarias e 
Profesionais 

100 10 

Auxiliar de axuda a domicilio Asoc. MM.RR. A Costa 165 8 
Confección de mobles de 
cana 

Asoc. MM.RR. A Lagoa 195 16 

Cociñeira  Asoc. MM.RR. Anduriña 
do Reino 

105 15 

Restauración en madeira Aso. MM.RR. Casiña da 
Moura 

115 15 

Aux. De enferm. En xeriatría Asoc. Viúvas María 
Andrea 

165 13 

Aplicacións inform. de 
xestión 

Aso. MM.RR. Maravalla 135 14 

Iniciación rede internet CIMO 70 15 
Mediación intercultural Cruz Vermella 100 13 
Análise e deseño aplic. 
Informáticas 

CSI-CSIF 135 15 

Decoración e interiorismo Feder. Pro. MM.RR. 
Ourense 

200 11 

Reparacións domésticas Feder. Pro. MM.RR. 161 9 
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CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Ourense 

Gastronomía galega Feder. Pro. MM.RR. 
Ourense 

100 12 

Axuda a domicilio para 
externalización  

Feder. Pro. MM.RR. 
Ourense 

200 13 

Axuda a domicilio para 
externalización 

Feder. Pro. MM.RR. 
Ourense 

200 13 

Maquinista de confección 
industrial 

Manzaneda Textil 110 14 

   441 
 
 
 
 

PONTEVEDRA 

 
CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Informática  Silleda 100 15 
Adornista textil Rodeiro  110 11 
Ofimática Vilanova de Arousa 135 15 
Ofimática Tui 135 13 
Novas técnicas en 
Xardinería 

Marín 50 9 

Informática de usuario/a Gondomar 215 14 
Gastronomía galega Cercedo 100 15 
Aux. Axuda a Domicilio Nigrán  250 12 
Axuda a domicilio para 
externalización de persoas 

Meaño 200 11 

Xerontoloxía social e 
atención integral ao paciente 

As Neves 150 15 

Florista Rivadumia 290 8 
Novas técnicas en 
xardinería 

Bueu 50 15 

Ofimática  Covelo 140 11 
Camareira de restaurante-
bar 

Oia 215 11 

At. Público portos dep. Baiona  200 15 
Informática usuaria Poio  215 15 
Ofimática Vilanova de Arousa 140 11 
Xerontoloxía social e 
atención integral ao paciente 

A Estrada 150 15 

Ofimática Asoc. Veciños Calvario 140 15 
Conduct. vehículos AFAN 410 15 
Aplicacións inf. de xestión As. MM.RR. Avelina 

Valladares 
165 9 

Ofimática As. MM. Pedra Vella 140 12 
Aux. Saúde mental e 
toxicomanías 

Asoc. Mulleres Abaris 165 14 

Xestión de comercio de 
proximidade 

Aso. Mulleres Activas de 
Pontevedra 

200 15 
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CURSO CONCELLO/ENTIDADE HORAS ASISTENTES 
Ofimática ADICAM 140 15 
Informática  
 

As. MM.RR. Nós 
Mesmas 

100 15 

Creación e xestión 
microempresas 

As. Prov. Empresarias 
de Pontevedra 

300 9 

Informática  Rexurdir  100 15 
Axuda a domicilio 
externalización persoas enf. 

As. AMFAR 200 16 

Informática de usuario As. MM.RR. AMFOR 215 15 
Ofimática  As. Empresarios Val 

Miñor 
40 15 

Cociñeira Asoc. Prof. Marisq. a pé 
de Galicia 

100 15 

Informática As. MM.RR. A Canteira 100 15 
Decor. Obxectos vidro Asoc. MM.RR. 

Camanzo 
310 14 

Modista  Aso. MM.RR. Codeseda 310 15 
Ofimática  As. MM.RR. Nosa Sra. 

Do Socorro 
135 15 

Informática As. MM.RR. Deza-Lalín 100 15 
Informática  Asoc. MM.RR. AMFOR 100 15 
Iniciación á rede internet C.C.A.R. Valladares 70 9 
Pro. Retoque dixital e 
escanemento de imaxes 

COESCO S.L. 210 11 

Auxiliar de enfermería en 
xeriatría 

Gestión y control 
residencial de Galicia, 
S.L. 

260 15 

   550 
 
 
4.1.2. Programa Formativo INNOVA. 
  

O Servizo Galego de Igualdade en colaboración co Instituto da Muller do Ministerio de 

Traballo e Asuntos Sociais promoveu unha serie de accións formativas que se 

enmarcan dentro do Programa Formativo INNOVA e que teñen como obxecto facilitar 

o acceso ó emprego, estas accións van dirixidas a mulleres que constitúen bolsas 

localizadas de desemprego e que cunha especialización apropiada poidan 

incorporarse a novas ocupacións. 

 
Nesta situación atópanse varios colectivos diferenciados: mulleres con titulación media 

ou superior, na rama humanística ou en determinadas carreiras de ciencias e 

tecnoloxicas, mulleres administrativas cunha preparación profesional obsoleta, 

mulleres que remataron o graduado escolar. 

 
Este ano introducíronse cambios nos contidos ao ampliarse significativamente a 
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formación en Igualdade do Oportunidades. Así mesmo e en canto á selección das 

alumnas, priorizouse ás mulleres vítimas de violencia, inmigrantes e persoas con 

discapacidade. 

 
Realizáronse os seguintes cursos: 

1. Prevención de riscos laborais (nivel superior) especialización en seguridade 
no traballo. 
Localidade: Narón (A Coruña) 

Asistencia: 22 alumnas 
Nº de horas: 480 

Contidos formativos: Fundamentos, Seguridade e Hixiene, Ergonomía, Medicina, 

Formación, Xestión da prevención, Técnicas afíns, Ámbito xurídico, Especialidade, 

Igualdade de oportunidades, Orientación Laboral. 

 

2. Xestión inmobiliaria: 

Localidade: A Coruña 
Asistencia: 14 mulleres 
Nº horas: 300 
Contidos formativos; Ubicación na profesión, Arrendamentos, Dereito civil, fiscal e 

mercantil, Introducción ó marketing, Economía, Organización do traballo, Introducción 

ó cálculo da rendibilidade das promocións inmobiliarias, Sensibilización ambiental e 

seguridade no traballo, prevención de riscos laborais, A igualdade de oportunidades, 

Orientación laboral e motivación ó autoemprego. 

 
3. Vixilanta de seguridade. 

Localidade: Lugo 
Asistencia: 16 alumnas 

Nº de horas: 305 
Contidos formativos: Introducción á profesión de Vixilanta de Seguridade, Normativa 

xeral e específica de seguridade privada, Deontoloxía e conducta humana, Medios 

técnicos de sistemas de seguridade, Protección de edificios e instalacións, A 

seguridade no transporte e custodia de valores, Técnicas no manexo de armas e na 

defensa persoal, A detención, Plans de emerxencia e evacuación: primeiros auxilios, 

Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, Seguridade no traballo. 

Prevención de riscos laborais. Consideracións legais e éticas, Orientación sociolaboral 

e busca de emprego, Novas tecnoloxías. 
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4. Xestión Medioambiental. 
Localidade: Ourense 
Asistencia: 21 mulleres 
Nº horas: 340 

Contidos formativos: Conceptos básicos en medio ambiente, Introdución á xestión e 

tratamento dos residuos industriais, Distintos tipos de contaminación: estudio dos 

distintos aspectos medioambientais de implicación na empresa, Impactos ambientais, 

Protección e prevención medioambiental, Educación ambiental, Dereito ambiental, 

Introducción á xestión medioambiental, Auditorías medioambientais, Sistemas de 

xestión medioambientais, Casos prácticos en xestión medioambiental, O proceso de 

certificación, Integración da xestión medioambiental e outros sistemas de xestión da 

empresa, Proxecto fin de curso, Seguridade no traballo, Orientación profesional e 

busca de emprego. 

 

5. Animación sociocultural para a terceira idade. 
Localidade: A Estrada (Pontevedra) 
Asistencia: 24 mulleres 
Nº horas: 235 

Contidos formativos: Fundamentos da animación sociocultural. Introducción, 

Antecedentes históricos da animación sociocultural en España, A animación 

sociocultural: papel e funcións, Perfil e funcións do/a animador/a sociocultural da 

terceira idade, Fundamentos psicosociais da animación nas persoas maiores, O 

envellecemento progresivo das sociedades desenvolvidas e o envellecemento do 

individuo como proceso, Aspectos bio-psico-sociais de envellecemento, Resposta 

institucional á problemática da terceira idade, Coñecementos básicos do animador/a, A 

comunicación na animación sociocultural, A vellez: tempo de ocio e cultura. Guía de 

recursos, A animación sociocultural e o uso de novas tecnoloxías, Técnicas e 

instrumentos básicos do traballo con grupos, Actividades alternativas: deportes, 

lectura, cine, música,Turismo para a terceira idade, Elaboración do deseño, análise, e 

avaliación de proxectos de animación sociocultural para a terceira idade, Primeiros 

auxilios, Sensibilización medioambiental, Prevención de riscos laborais, Muller e 

sociedade. Políticas para a igualdade, Orientación sociolaboral. 

 

Total cursos:   5 
Total alumnas:  97 
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4.1.3. Programas de formación en riscos laborais e seguridade e hixiene 
 

O Servizo Galego de Igualdade en colaboración con UPTA-Galicia desenvolveu ao 

longo de 2005 os seguintes cursos de formación: 

 

A) Cursos para mulleres desempregadas: 
 

Curso Localidade Datas Horas Alumnas

Técnica en prevención de riscos 

laborais. Nivel básico 

Lugo  24-10/16-11 65 15 

Seguridade e hixiene alimentaria na 

manipulación de alimentos 

Vimianzo  17-10/28-10 30 15 

 
Total cursos: 2 
Total alumnas: 30 
 
 

B) Cursos de Prevención de Riscos Laborais de Nivel básico 
 

Localidade Datas Horas 

Rois 12/09 ao 17/10 30 

O Grove 19/09 ao 17/10 30 

O Grove 19/09 ao 24/10 30 

Rianxo  20/09 ao 27/10 30 

Caldas de Reis 26/09 ao 31/10 30 

Sanxenxo  20/09 ao 27/10 30 

Cambados  19/10 ao 14/11 30 

Vilagarcía de Arousa 04/10 ao 15/11 30 

Pontevedra  19/10 ao 14/11 30 

Carballiño  17/10 ao 02/11 30 

Lugo  17/10 ao 02/11 30 

Vilagarcía de Arousa 26/09 ao 17/10 30 

 

O 63,16% do alumnado que realizaron estes cursos eran mulleres. 

Total cursos: 12 
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4.1.4. Formación en novas tecnoloxías 
 

Orzamento: 25.000,00 € 

 

A utilización de Internet como instrumento de traballo e de ocio está xa implantado en  

ámbitos emerxentes e hoxe é unha realidade que incide nas nosas formas de 

comunicarnos e de buscar todo tipo de informacións . 

As novas tecnoloxías non son patrimonio da xuventude nin o seu uso está restrinxido a 

profesionais de sectores técnicos e científicos, acceder a elas pode supoñer un 

beneficio importante do que non poden quedar á marxe distintos colectivos de 

mulleres xa que aproveitar este recurso adecuadamente pode mellorar algunhas 

facetas da nosa vida. 

En colaboracion con FEMURO (Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense), 

desenvolvéronse  programas de formación en novas tecnoloxías cos seguintes 

obxectivos: 

- Capacitar ás mulleres do medio rural no uso das novas tecnoloxías, en 

especial en formación que facilite o acceso aso mercado laboral 

- Difundir as posibilidades e vantaxes das NTI no desenvolvemento das zonas 

rurais 

- Promover o traballo en rede entre asociacións 

- Paliar o illamento qeu sofren as persoas que viven no medio rural 

- Mellorar a formación de todas as mulleres que buscan incorporarse ao 

mercado laboral 

- Fomento do voluntariado incitando a solidariedade con todos os colectivos 

desfavorecidos 

- Impulsar a participación social, cultural, económica da muller nos recursos 

emerxentes de desenvolvemento que se produzan no seu territorio 

- Concienciar á muller rural para desenvolver as súas capacidades persoais  co 

fin da integración na vida pública 

- Potenciar a educación na igualdade de oportunidades, sensibilizando ás 

mesmas mulleres sobre a situación de desigualdade que sofren as  rurais 

 

Este proxecto desenvólvese en toda a provincia de Ourense, especialmente nas 

comarcas de Verín, Carballiño e Ribadavia. 
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Programas realizados: 
A) RED CONECTA 

1. CURSOS DE INFORMÁTICA PARA PERSOAS ADULTAS 
Os cursos de informática de Red Conecta soen ser o primeiro achegamento dos/das 

nosos/as usuarios/as ás novas tecnoloxías. Isto leva a que todos e cada un dos cursos 

partan do nivel cero de coñecemento. Os obxectivos formulados en todos os cursos 

son: 

- Perder o medo aos ordenadores 

- Adquirir as destrezas básicas para o seu manexo 

- Adquirir certa autonomía á hora de resolver pequenos problemas que vaian 

xurdindo 

- Coñecemento básico dos programas máis habituais e da navegación por 

internet 

- Aprender a utilidade que ten un ordenador (facendo o noso currículo, 

apuntando as nosas receitas de cociña e buscando outras, comunicándonos 

con persoas que se encontran lonxe,  facendo carteis ou etiquetas...) 

Durante o ano 2005 fixéronse basicamente cursos de introdución á informática e 

internet, incluíndo un curso de Word e Power Point. 

Nos cursos de alfabetización dixital hai un módulo de emprego e outro de políticas de 

igualdade, tratándose tamén as habilidades sociais, potenciando así a plena 

integración do grupo de persoas con especiais dificultades de socialización. 

Engadíronse os seguintes monográficos: 

- Módulo de emprego, no que se adquiren os coñecementos básicos para 

chegar a facer un currículo vitae e unha carta de presentación, así como 

aprender a buscar traballo por internet (10 horas) 

- Cómete o mundo, no que se adquiren opcións avanzadas de Word para pasar 

receitas de cociña a un formato determinado e chegar a formar un pequeno 

libro con todas elas (8 horas) 

 

2. CURSOS DE INFORMÁTICA INFANTÍS 
Os talleres de informática infantís están pensados para introducir aos nenos e ás 

nenas no mundo da informática facendo que adquiran os coñecementos básicos de 

manexo do ordenador a través do xogo. 

As actividades que realizamos están perfectamente adaptadas ás idades dos nenos e 

das nenas e por iso dividimos os grupos en intervalos de idade: 

- Nenos e nenas de 4 a 6 anos 

- Nenos e nenas de 7 a 10 anos 
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- Nenos e nenas de 10 a 13 anos 

 

3. O CLUB REDE CONECTA 
Para o club rede conecta hai reservada unha tarde á semana, na que se realizan 

diversas actividades como: 

- xogos en PC 

- talleres de informática 

- videofórum 

- manualidades 

- talleres de medio ambiente 

- actividades de motivación cara á lectura 

- actividades que fomenten a coeducación 

 

Persoas formadas: 310 
Idades das persoas formadas: entre 4 e 75 anos 
Número de cursos: 38 
Ubicación: aula Red Conecta Verín 
 

B) CONECTAD@S AO MUNDO CARBALLIÑO 
- Persoas formadas: 320 
- Localización: Centro Social Carballiño 

- Cursos: un total de 48 cursos 

 17 de informática básica 

 15 de introdución a internet 

 10 de iniciación á informática infantís 

 3 de Word e Excel 

 2 de receitas en Word 

 1 de Power Point 

 

 

C) CONECTAD@S AO MUNDO RIBADAVIA 
- Persoas formadas: 268 
- Localización: Centro Social Ribadavia  

- Cursos: un total de 45 cursos 

 10 de iniciación á informática  

 6 obradoiros de informática infantís 

 8 de navegación por internet 
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 14 de Word 

 2 de Adobe Photoshop 

 5 de Excel 

 

 

4.2. Servizo de Orientación e Asesoramento Laboral 
 

A creación do servizo de información, orientación e asesoramento socio – laboral á 

muller por parte do Instituto de Desenvolvemento Comunitario de Galicia, localizado en 

Carnota, contribuíu a favorecer o desenvolvemento do pretendido equilibrio entra a 

vida persoal e social, a familia, a saúde e o traballo, como eixes fundamentais para 

alcanzar o pleno desenvolvemento nun marco de maior calidade de vida. 

 

O programa diríxese a todas as mulleres da Costa da Morte e as accións 

desenvolvidas orientáronse á consecución dos seguintes obxectivos: 

 

- recoller e analizar as demandas específicas das mulleres, sendo un espazo de 

referencia 

- proporcionar información sobre as oportunidades laborais para a muller 

- proporcionar á muller unha información e asesoramento integral que as dote 

dunha maior conciencia sobre as súas posibilidades laborais 

- desenvolver actividades de sensibilización, divulgación e formación á 

sociedade co fin de propiciar un cambio de mentalidades e actitudes en materia 

laboral e de igualdade de oportunidades 

- facilitar e acercar o acceso á información, orientación e asesoramento da 

muller para promover o seu desenvolvemento persoal a través da súa 

participación na vida social e laboral do seu medio 

 

Usuarias do Programa 
 

O programa estivo dirixido a todas as mulleres da zona da Costa da Morte. O centro 

no cal creouse o servizo de información e asesoramento socio – laboral á muller 

encóntrase localizado en Carnota, polo tanto a maior parte das usuarias do programa 

son desta zona e as súas proximidades, as cales presentan o seguinte perfil: 

 

- Situación laboral: as mulleres ocupadas están distribuídas principalmente en 

actividades asociadas a: conserveira, piscifactoría, cooperativas textís, 
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marisqueo, pequenas empresas familiares e servizos. A maior parte do 

colectivo está formado por mulleres desocupadas, con dificultades para 

incorporarse á vida laboral, con necesidades de información, e de formación 

adaptada ás súas circunstancias e ás características que marca a nova 

situación socio - laboral do mundo rural en xeneral, e en particular dun territorio 

de costa. A taxa de actividade sitúase por debaixo da media da Comunidade 

Autónoma.  

- Situación educativa: en xeneral, encontrámonos cun colectivo con estudos 

básicos, o que condiciona o seu acceso ao mercado laboral e dificulta a 

adaptación ás novas circunstancias laborais, con necesidades de información, 

formación, asesoramento e con falta de iniciativa e recursos para emprender e 

participar tanto en dinámicas de creación do propio emprego como para 

implicarse na vida social. 

- Situación socio – familiar: a maioría dos casos son mulleres casadas con 

fillos, e con frecuencia, con persoas da terceira idade ao seu cargo. A 

actividade que realiza caracterízase por unha diversidade de funcións no 

contexto familia – fogar e labores agrícolas de autoabastecimiento. En todo 

caso, o seu papel é de gran importancia para a economía familiar aínda que 

aparentemente non se vexa cuantificado nin valorado. 

 

Actuacións desenvolvidas 
 
Os servizos ofertados a través do desenvolvemento deste programa estrúturanse nas 

seguintes áreas de actuación: 

 

A) Información, orientación e asesoramento socio – laboral 
As actividades levadas  acabo nesta área son: 

Sesións de información sensibilización e motivación en pequeno grupo, nas que 

se tratan cuestións previas á búsqueda de emprego.  

Sesións conxuntas de información-formación sobre técnicas de búsqueda de 
emprego, nas que de xeito teórico-práctico e durante os meses de febreiro, marzo e 

abril, tratáronse os seguintes temas: 

- Autoemprego e emprego por conta allea 

- Ofertas e vías para atopar emprego en empresas privadas 

- Ofertas de emprego público 

- Cómo elaborar a carta de presentación: extensión, recomendacións, modelos e 

exercicios prácticos 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 122

- Cómo elaborar el Curriculum Vitae: contidos, recomendacións, tipos e 

exercicios prácticos 

- Entrevista de selección: tipos de entrevista, estratexias, recomendacións 

- Probas psicotécnicas e profesionais: tipos de probas psicotécnicas, test de 

personalidade e recomendacións. Exercicios prácticos 

 

De forma individual asesorouse e axudouse a cada participante na elaboración do seu 

propio itinerario formativo como medio para favorecer os procesos de iniciación ao 

mundo do traballo, de profesionalización, de especialización e / ou de reconversión na 

liña da formación continua. 

Esta actividade realizouse todos os martes, en sesións de tres horas de duración, 

sendo 15 as mulleres beneficiarias desta actividade. 

 

B) Información/asesoramento en temas xerais e de interese para a 
muller. 

 
Neste apartado as actividades desenvolvéronse cun dobre obxectivo: 

Dotar ás participantes de información e asesoramento para asumir papei sen 

igualdade de oportunidade so que permite que acada nun mellor desenvolvemento 

persoal y un maior protagonismo na vida social 

Motivalas de cara a descubrir o mundo asociativo coma unha posible alternativa que 

serve de ferramente para a dinamización do mundo rural. 

As actividades realizadas neste campo foron as seguintes: 

Sesións de información, sensibilización e motivación, de caa a fomentar o movemento 

asociativo. 

Información e asesoramento en creación e xestión de asociacións, tratándose os 

seguintes aspectos: 

- trámites iniciais para crear unha asociación 

- acta constitucional e estatutos 

- regulamento de réxime interno 

- trámites de legalización e posta en marcha 

- rexistros oficiais de asociacións 

- censos galegos e nacionais de asociacións 

- lexislación e obrigas en materia fiscal 

 

C) Servizo de información, orientación permanente e persoalizado 
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Ademáis das actividades realizadas nas áreas de intervención, o servizo de 

información otientación permanente, se desenvolve ao longo doa no para dar resposta 

as súas demandas e asesoralas en temas socio-laborais. 

As principais áreas de atención relacionadas coa información foron: axudas e 

subvencións para a creación de emprego, ofertas de emprego, salidas profesionais, 

tramitación de pesnsións, axuda a domicilio, bonificacións por familia numerosa, 

becas, subvencións. 

Como complemento a este servizo se ofertaron outros servizos complementarios: 

Fondo documental 

Publicacóns oficiales e periódicas 

Equipamento multimedia e informático 

 
Total usuarias: 234 mulleres 
 
Orzamento: 11.000,00 € 

 
4.3. Creación de empresas 

 
   4.3.1. Formación empresarial 

 
4.3.1.1.   Cursos Escola de Organización Industrial. 

 

Cursos dirixidos a mulleres emprendedoras coa finalidade de capacitalas para a 

creación da súa empresa en virtude do convenio de colaboración subscrito entre o 

Instituto de la Mujer e a Escola de Organización Industrial. 

 

Impartíronse dous cursos de Xestión Empresarial que desenvolveron as seguintes 

materias formativas: Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Laboral, Fiscal, 

Xurídico, Comunicación, Loxística, Comercio exterior, Axudas locais, Igualdade de 

oportunidades. 
 

Localidade Asistencia Número de horas 

Vigo (Pontevedra) 24 alumnas 500 

Lalín (Pontevedra) 25 alumnas 500 

 
         Total Cursos :  2 

Total alumnas: 49 
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4.3.1.2. Cursos para mulleres emprendedoras 
 
Trátase de cursos dirixidos principalmente a mulleres, realizados en colaboración con 

INCYDE (Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de la Empresa) con inquietude 

emprendedora que queiran crear a súa propia empresa e conten cun proxecto, o 

obxectivo fundamental e proporcionar unha visión global das distintas áreas funcionais 

da empresa para poder determinar oportunidades de mercado a través de ferramentas 

de xestión ó desenvolvemento dos proxectos de empresas e a definición dos 

problemas da súa posta en marcha. 

 

Impartiuse un curso que desenvolveu o seguinte contido: Marketing e comercial, 

Estados e análises financeiras, Aspectos xurídicos e fiscais da empresa, Aplicacións 

informáticas, Internet e comercio electrónico, Comercio exterior, Comunicación 

empresarial, Xestión de calidade. 

 

Localidade Asistencia Número de horas 

Boiro (A Coruña) 11 alumnas 300 

 
 
4.3.2. Programa de axuda á creación de empresas (EMEGA) 
 
Ao Servizo Galego de Igualdade correspóndelle, entre outras funcións, a de elaborar 

proxectos de actuacións ponte para fomentalo emprego e facilitala formación e a 

inserción laboral das mulleres. 

 

Por outra banda, o IV Plan para a igualdade de oportunidades para as mulleres, con 

vixencia para 2002-2005 dedica unha área específica á formación da muller e un dos 

obxectivos prioritarios é o fomento do acceso das mulleres ó emprego e á creación de 

empresas. 

 

Para superar a situación de illamento e marxinación en que moitas veces se atopan as 

mulleres, elaborouse unha orde que permite incorporar á muller ao mercado laboral en 

igualdade de condicións cos homes, co fin de establecer o concepto de muller 

emprendedora, apoiando economicamente as iniciativas empresariais promovidas por 

mulleres, baixo fórmulas de asociación en cooperativas, sociedades anónimas laborais 

e autoemprego, como traballadoras autónomas ou mediante calquera tipo de 

sociedade prevista na normativa vixente. 
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AXUDAS E SUBVENCIONS DO PROGRAMA EMEGA 

 

Obxecto. 
Concesión de axudas e subvencións en réxime de concorrencia competitiva para o 

establecemento da muller como empresaria, como medio axeitado para a súa 

integración laboral, baixo calquera forma de sociedade, cooperativa ou 

establecemento como traballadora autónoma con domicilio social e fiscal na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Normativa: 
Resolución do 15 de decembro de 2004, do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller, pola que se establecen as bases reguladoras 

aplicables á concesión de axudas e subvencións para a creación de empresas e a 

integración laboral da muller como estímulo a mulleres emprendedoras de Galicia 

(programa EMEGA). 

 

Beneficiarias: 
a) As mulleres individualmente consideradas que, atopándose en situación de 

desemprego cunha antigüidade mínima de tres meses inmediatamente anteriores ao 

inicio da actividade, se establezan como traballadoras autónomas ou se constitúan 

baixo unha forma de sociedade de carácter unipersoal e creen, ao menos, un posto de 

traballo por conta allea desempeñado por unha muller. 

 

b) As mulleres que atopándose en situación de desemprego e ao menos unha delas 

cunha antigüidade mínima de tres meses inmediatamente anteriores ao inicio da 

actividade, se unan ou asocien, e creen postos de traballo de, ao menos, dúas das 

mulleres, tendo que ser unha delas obrigatoriamente a que leve os tres meses 

desempregada. 

 

Os postos de traballo que se creen ao abeiro do previsto nas letras a) e b) deberán 

estar cubertos por un período mínimo de cinco anos, contados desde a contratación. 

 

Axudas: 
As axudas consistirán nunha subvención, e por unha soa vez, que como máximo será 

de 18.000 €. Esta subvención non poderá superar o 50% do orzamento total do 

proxecto reflectido no programa de investimentos deducido o importe correspondente 
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á provisión de fondos, e a súa concesión será compatible con calquera outra axuda 

establecida con cargo a outros programas elaborados polas administracións públicas, 

sen que a suma total das axudas percibidas para o desenvolvemento do proxecto 

empresarial poidan exceder do 55% do custo total deste e non procederá este tipo de 

subvención cando se tivese percibido con anterioridade. 

 

A axuda irá destinada a sufragar os gastos derivados da posta en marcha da 

actividade e do funcionamento das empresas. Incluiranse todos aqueles gastos 

destinados á man de obra empregada na reforma ou adecuación do local, adquisición 

de primeiras compras (durante o primeiro mes da actividade) co límite máximo de 

3.000 €, material funxible, arrendamento do local e maquinaria, gastos correntes 

(auga, luz, teléfono...) e o cartel informativo. Quedarán excluídos das axudas, os 

gastos que se deriven das obrigas tributarias, taxas por autorizacións administrativas, 

stock, construción de edificios, leasing, gastos de persoal, e todos aqueles, que poidan 

ser considerados como investimentos en capital fixo. 
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PROGRAMA EMEGA 2005 - DATOS SOBRE CONCESIÓNS                
 
 

TOTAL PERSOAS 
  RESUMO DE ANÁ LISE DE BENEFICIARIOS/AS 

HOMES  MULLERES TOTAL 
IDADE       
Menos de 25 4 78 82 
Entre 25-45 17 319 336 
MaIores de 45 3 52 55 
non consta 0 0 0 
TOTAL 24 449 473 
NIVEL DE ESTUDOS       
Sen estudos 0 0 0 
Secundarios Obligatorios 0 0 0 
Secundaria 0 0 0 
Universitarios 0 0 0 
Non consta 24 449 473 
TOTAL 24 449 473 
SITUACION LABORAL       
Ocupados 0 0 0 
Parados 24 449 473 
Outros............ 0 0 0 
Non consta 0 0 0 
TOTAL 24 449 473 
ANTIGÜIDADE NO PARO       
Menos de 1 ano (<25 anos:Menos de 6 meses) 0 0 0 
Entre 1 e2 anos ( <25 anos:Entre 6 m e 2 anos) 0 0 0 
2 ou máis anos 0 0 0 
non consta 24 449 473 
TOTAL 24 449 473 
Discapacitados/as 1 7 8 
Inmigrantes 0 20 20 
Persoas que volven ao mercado laboral 24 449 473 
Outros .......(Especificar) 0 0 0 
TOTAL 25 476 501 
TOTAL       
 
 
 
 

Menos de 25 Entre 25-45 Maiores de 45 Total 
 

Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes 

Discapacitados/as 1 0 4 1 2 0 7 1 
Inmigrantes 2 0 15 0 3 0 20 0 
Persoas que volven ao 
mercado laboral 78 4 319 17 52 3 449 24 

Outros ............................ 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 81  338  57  476 25 
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ANALISE DE INDICADORES DE EMPREGO:  TIPO DE SUBVENCION 

Tipo de 
Subvención Total Pymes Mulleres 

Pago único 193 70 123 
< 1 ano 0 0 0 
de 1 a 2 
anos 0 0 0 
Máis de 2 
anos 0 0 0 
Total 193 70 123 
     

 
 
 

ANALISE DE INDICADORES DE 
CENTROS DE TRABALLO         

ANALISE DE INDICADORES DE CENTROS DE TRABALLO: ACTIVIDADE E 
TAMAÑO     

Ata 10 
traballadores/as 

De 11 a 50 
traballadores/as 

51-250 
traballadores/as 

>250 
traballadores/as SECTOR ACTIVIDADE 

Persoas Centros Persoas Centros Persoas Centros Persoas Centros
TOTAL 0 0       
Medio Ambiente         AGRICULTURA 
Sociedade da 
Información         
TOTAL 6 3       
Medio Ambiente         INDUSTRIA 
Sociedade da 
Información         
TOTAL 5 1       
Medio Ambiente         CONSTRUCION 
Sociedade da 
Información         
TOTAL 468 189       
Medio Ambiente         SERVIZOS 
Sociedade da 
Información         

 
 

RESULTADOS DE EMPREGO 

SEXO IDADE SITUACION DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
AOS SEIS MESES Homes Mulleres Menores 25 Entre 25-44 Maiores 45
-Continuan no mesmo emprego 24 449 82 336 55 
-Traballan noutro  centro de traballo      
- Melloraron a súa situación laboral no mesmo 
centro de traballo      
-En paro      
-Outros      
-Non consta      
TOTAL      

 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 129

 
CARACTERISTICAS DA CONTRATACION OBTIDA 

SEXO IDADE 1. TIPO DE CONTRATACION  
    (Número de Contratos) Homes Mulleres Menores 25 Entre 25-44 Maiores 45
- Máis de un ano 12 346 49 260 49 
- Menos de 1 ano 12 103 33 76 6 
- Non consta 0 0 0 0 0 

     2. TIPO DE XORNADA (Nº de Contratos)      
- Xornada completa 21 326 51 249 47 
- A tempo parcial 3 123 31 87 8 
- Non consta 0 0 0 0 0 

 
 
axudas concedidas 2005   
  Nº AXUDAS IMPORTE 
CO 67 699.600,00 
LU 26 244.500,00 
OU 13 150.800,00 
PO 100 1.036.470,00 
TOTAIS 206 2.131.370,00 
   
axudas por sectores   
SECTOR Nº AXUDAS CO Nº AXUDAS LU 
comercio 26 8 
saúde 4 2 
servizos (incluído servizos a persoas maiores e gardarías) 24 5 
turismo/hostalería 10 6 
industria alimentac 0 2 
ensino 2 3 
outros (artesans,albanelería, carpintería) 1 0 
  67 26 
   
contías por sectores   
SECTOR CO LU 
comercio 266.300,00 75.300,00 
saúde 43.300,00 28.900,00 
servizos (incluído servizos a persoas maiores e gardarías) 226.400,00 46.400,00 
turismo/hostalería 145.100,00 54.600,00 
industria alimentac 0,00 20.000,00 
ensino 13.100,00 19.300,00 
outros (artesans,albanelería, carpintería) 5.400,00 0,00 
  699.600,00 244.500,00 
   
postos de traballo creados para mulleres 

  
autónomas e por 
conta allea superior 
ao ano 

por conta allea inferior 
ao ano 

menores de 25 anos 49 33 
entre 25 e 44 anos 260 76 
maiores de 45 anos 49 6 
totais 358 115 
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4.3.3. Asesoramento integral a emprendedoras 

Un dos obxectivos prioritarios fixados no IV plan de igualdade de oportunidades das 

mulleres galegas é o fomento do acceso das mulleres ó emprego e a creación de 

empresas. 

O Servizo Galego de Igualdade ven facendo un esforzo permanente de apoio ás 

mulleres emprendedoras galegas a través de accións formativas e de asesoramento, 

de programas de axudas, de accións de difusión e comunicación... medidas todas elas 

dirixidas á procura da súa integración laboral. 

No desenvolvemento destas accións, este organismo conta a miúdo coa participación 

e colaboración doutras administracións, organismos e entidades, o que permite pór a 

disposición das mulleres máis e mellores recursos para a posta en marcha dos seus 

proxectos. 

4.3.4 Programa ASIME 

O Servizo Galego de Igualdade participa cofinanciando o programa ASIME 

(Asesoramento Integral a Mulleres Emprendedoras) que ven desenvolvendo UPTA 

Galicia. 

É un programa gratuíto onde persoal especializado ofrece información e 
asesoramento ás mulleres que o demanden en temas de autoemprego, de 

constitución de sociedades, creación de empresas, onde estudan os seus 

proxectos concretos en canto ás formas xurídicas máis axeitadas, ás posibilidades de 

financiamento, a súa viabilidade e onde se informa sobre as axudas públicas 

aplicables a ditos proxectos. Isto compleméntase cun servizo de información xeral on-

line sobre subvencións de organismos oficiais, cursos de formación, feiras, congresos, 

etcétera., temas de interese para as mulleres emprendedoras galegas. 

Durante o ano 2005, desde UPTA Galicia fixéronse as seguintes actividades de 

asesoramento: 

 
- Consultas mediante chamada telefónica: 409 
- Consultas en oficina: 323 
- Consultas mediante e-mail: 287 
- TOTAL CONSULTAS: 1.019 
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O 87% das consultas demandaron información xeral, sendo a grosomodo os pasos 

que se lle indican os seguintes: 

 
1) Información sobre as formas xurídicas que poden optar 

2) Subvencións 

3) Formas de financiamento 

4) Xubilacións 

5) Incapacidades 

6) Cotizacións 

 

Orzamento: 30.000 € 

 

4.4.  Campañas de difusión 
 

O obxectivo das campañas de difusión e divulgación é o de elimina-las barreiras que 

impiden ás mulleres incorporarse ó mercado laboral, consolidando a formación como 

medida prioritaria para a mellora e  o incremento do emprego, estimulando a utilización 

das novas tecnoloxías así como equilibrar cuantitativa e cualitativamente a 

participación das mulleres no mercado de traballo potenciando unha maior 

representatividade destas en tódolos ámbitos laborais. 

 
4.4.1. Campaña divulgativa das subvencións do SGI a Concellos 
 

Para potenciar a divulgación e facilitar as xestións ás persoas potenciais destinatarias 

destas subvencións editáronse as carpetas “Subvencións do SGI 2005: Subvencións a 

concellos de Galicia”.  

 

Orzamento: 464 € 

 

4.4.2.  Campaña divulgativa das subvencións do SGI a entidades 
 

Para potenciar a divulgación e facilitar as xestións ás persoas potenciais destinatarias 

destas subvencións editáronse as carpetas “Subvencións do SGI 2005: Subvencións a 

entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro”. 

 
Orzamento: 464 € 
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4.4.3.  Campaña divulgativa das subvencións do SGI a mulleres emprendedoras. 
 

Para potenciar a divulgación e facilitar as xestións ás persoas potenciais destinatarias 

destas subvencións editáronse as carpetas “Programa Emega: Subvencións a 

mulleres emprendedoras”. 

 

Orzamento: 464 € 

 

4.4.4. Campaña “O seu traballo é o noso impulso” 
 

Con motivo da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, 

realizouse a campaña de sensibilización e información “O seu traballo é o noso 

impulso”, tendente a visibilizar o papel da muller ao longo da historia moderna. A 

campaña consistiu na publicación do día 8 de marzo dun anuncio de prensa e a 

edición decarteis remitidos ás entidades públicas e privadas de Galicia que traballan 

con mulleres.  

Inserción do anuncio: 12 periódicos galegos 
Carteis: 2000  

Orzamento: 11.310,27 € 

 

4.5. Proxectos europeos de fomento da conciliación 
 
Proxecto ARCO  
 

O Servizo Galego de Igualdade promove o proxecto ARCO: Accións para o 

reforzamento da conciliación, que se levará a cabo conxuntamente coa: 

 

- Consellería de Innovación e Industria 

- Asociación Agraria Xóvenes Agricultores (ASAJA) 

- Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI) 

- Federación de Empresarias de Galicia (FEGA) 

- Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia 

- Instituto de desarrollo Caixanova 

- BEGANO, S.A 

- PSA Peugeot Citroën 

 

Este proxecto está cofinanciado pola iniciativa comunitaria EQUAL e desenvolvese 

dende agosto de 2005 ata decembro de 2007, integrado na área temática conciliación 
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da vida familiar e profesional do eixo 4 de igualdade de oportunidades para mulleres e 

homes; por conseguinte, o proxecto Arco pretende conciliar a vida familiar e a vida 

profesional, así como reintegrar ás mulleres que abandonaron o mercado laboral, 

mediante o desenvolvemento de formas mais flexibles e efectivas de organización 

laboral e servizos de apoio adecuados ás accións nas zonas rurais e urbanas. 

 

Obxectivos nas zonas rurais 
 

Facilitar procesos de inserción laboral de mulleres que desexan incorporarse ao 

mercado laboral en plena igualdade e que están ausentes por cargas familiares, e/ou 

por realizar traballos nas explotacións agrarias familiares. 

 

Estimular procesos de organización comunitaria que faciliten a presentación de 

servizos ás persoas e ás comunidades. 

 

Obxectivos nas zonas urbanas 
 

Mellorar a capacitación e polivalencia profesional das mulleres a través da utilización 

das NTIC (Novas Tecnoloxías de Información e Comunicación) que permita ademais a 

flexibilización no posto de traballo. 

 

Estimular a implicación pública e privada na eliminación das desigualdades de xénero, 

en especial, estimulando a conciliación da vida laboral e familiar. 

 

Accións desenvolvidas ao longo do 2005 
 
Contratación do persoal técnico 

 

Como parte da súa participación neste proxecto, a Federación de Empresarias de 

Galicia contrata dende o 2 de agosto de 2005 a 5 técnicas que se ubican en distintas 

localidades del territorio galego. 

 

O proceso de selección do equipo técnico por parte de FEGA, como entidade 

contratante,  guiase polo  seguinte procedemento: 
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10 de xullo de 2005. A Federación de empresarias de Galicia (FEGA) con  obxecto de 

instrumentar as acciones do proxecto ARCO fai explícita a oferta de emprego a través 

do diario “La voz de Galicia” demandando: 

 

- 4 postos de técnicas/os de animación do proxecto 

 

Características: Ter cumpridos 18 años. Non acharse incursa en causa de 

incapacidade con arreglo á lexislación vixente. Estar en posesión do título de 

diplomada/o universitaria/o. Experiencia en  dinamización de proxectos da iniciativa 

comunitaria Equal dentro do eixo IV: igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes. Formación  postgrao en políticas de igualdade de oportunidades superior a 

250 horas. 

 

- 1 posto de “técnica/o de apoio á coordinación do proxecto 

 

Características: Ter cumpridos 18 anos. Non acharse incursa en causa de 

incapacidade con arreglo á lexislación vixente. Estar en posesión do título de 

licenciada/o superior. Experiencia en xestión de proxectos da iniciativa comunitaria 

Equal dentro do eixo IV: igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

Formación  postgrao en políticas de igualdade de oportunidades superior a 400 horas. 

 

Con data 2 de agosto  formalizase o contrato laboral  das 5 persoas seleccionadas. 

 
Reunións  

 

(eixo 1: Programa de perfeccionamento da iniciativa) 
Actividade:  Formalización da AD 
 

Unha vez se resolve dende a Autoridade de Xestión a aprobación do Proxecto  

mantense dúas reunións, antes de 30 de marzo de 2005, fecha tope de finalización da 

fase de perfeccionamento nos proxectos EQUAL.  

 

A primeira reunión tivo lugar o  13 de decembro de 2004, en Santiago de 

Compostela, á que asisten FEGA, SGI, BEGANO SA, PSA Peugeot Citröen, COGAMI 

e  ASAJA. Nesta reunión  abárcanse os seguintes puntos:  

 

1. Resolución da aprobación do Proxecto 
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2. Cadro económico 

3. Análise de actividades 

4. Tarefas a realizar: fase de perfeccionamento 

5. Rogos e preguntas 

 

2. A segunda reunión  transcorre o 18 de febreiro de 2005, en Santiago de 

Compostela, á que asisten SGI, ASAJA, Begano SA, PSA Peugeot Citroën, ITE Caixa 

Galicia, FEGA, Consellería de Innovación e Industria, Instituto de desarrollo 

Caixanova, COGAMI.  

Nesta  reunión  tratouse  a  seguinte  orden do día: 

1. Presentación da Reprogramación do Proxecto  

2. Presentación do modelo de Acordo de Constitución da Agrupación de  

Desenvolvemento (ACAD)  

3. Información sobre o  estado das relaciones transnacionais e posibles 

socios 

4. Rogos e preguntas 

 
Tras a realización de ambas reunións,  nas que se define  o proxecto,  pasouse  á 

firma do Acordo de Constitución da Agrupación de Desenvolvemento mediante visitas 

ás distintas entidades que integran a AD. Xunto coa redacción da Revisión do 

Programa de Traballo,  presentase o Acordo de Constitución firmado ante a 

Autoridade de Xestión. 

 

(eixo 1: programa de perfeccionamento da iniciativa) 
Actividade: Formalización acordo transnacional 
  
configuración do partenariado transnacional do proxecto e concreción dun programa 

conxunto. O seu remate  queda establecido una acordo  de cooperación transnacional 

xunto co proxecto italiano da Rexión de Venetto, Object Oriented.   Coa unión de 

ambos proxectos crease  o proxecto LIBRA (Life Balance in Rural Areas). 

 

A continuación  descríbense distintas reunións que se mantiveron para a realización 

de ditas xestións: 

 

- O 10 de marzo de 2005  o SGI  asiste ás xornadas sobre  a transnacionalidade en 

proyectos Equal – 2ª convocatoria organizadas en Madrid pola Autoridade de Xestión. 
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- celebrase unha  reunión que tivo lugar o 14 de marzo de 2005 en Rovigo á que 

asistiron representantes do SGI e na  que se trataron os seguintes temas: 

 

a. Presentación de ambos proxectos e áreas de cooperación 

b. Acordo de Cooperación Transnacional 

c. Documentos comúns e necesidades específicas ante as 

Autoridades Nacionais:  

d. Actividades e obxectivos 

e. Presupostos 

f. Documentos oficiais para as autoridades nacionais 

g. Escritura do TCA 

 

- O 29 de marzo de 2005 ten lugar un encontro online a través de Centra One  na 

que  se  concretan  detalles antes do seguinte encontro. 

- A seguinte reunión transnacional tivo lugar o 7 de abril de 2005 en Santiago de 

Compostela entre representantes do SGI e representantes de Talete e Inforend,  na 

que se trataron os seguintes puntos: 

1. Aprobación do Acordo de Cooperación Transnacional 

2. Edición do TCA  na  ETCIM 

3. Encontro coa AD ARCO  

Unha vez introducido o TCA  na  Base de Datos ETCIM,  polo  que se constitúe o 

Proxecto LIBRA, valídase por ambas autoridades nacionais. 

 

 (Eixo 8: Programa transnacional) 

  Actividade: Reunións de coordinación 

- Como parte do Programa Transnacional celebrase o 31 de maio de  2005 unha 

reunión  ás 10.30h en Santiago de Compostela  onde se presenta a dimensión 

transnacional do Proxecto ás autoridades locais do territorio de actuación.  Nesta 

ocasión   alugase unha sala de conferencias dotada de equipo técnico. 

- Con motivo da celebración da reunión transnacional do 7 de maio de 2005 en 

Santiago de Compostela (na que se edita o ACT na base ETCIM) organizase como 

actividade paralela unha visita guiada pola zona cunha cena de benvida ás  persoas 

invitadas  polo Proxecto Object Oriented. 
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Actividade: Encontros transnacionais 

- O 28 de novembro de 2005 celebrase unha reunión on-line ás  11 horas en 

Santiago de Compostela. Nesta ocasión participan representantes do SGI, EOSA 

consultores e os socios transnacionais de TELETE. Para esta ocasión alugase unha 

sala de conferencias dotada de equipo técnico 

 

 (eixo 7: Xestión xeral da iniciativa: accións de seguimento e control) 

  Actividade: Xestión administrativa 

 

- O SGI participa o 18 de marzo de 2005  na  xornada sobre xestión de proxectos 

Equal – 2ª convocatoria organizada pola UAFSE en Madrid.  

 

- Unha vez  Iniciada a fase de execución do Proxecto,  celebrase unha reunión o 

31 de maio de  2005 ás 12 h en Santiago de Compostela, coa seguinte orden do día: 

1. Constitución do comité de Dirección da Agrupación de 

Desenvolvemento  ARCO 

2. Información sobre a fase actual do proxecto 

3. Presentación do cadro de mandos 

4. Rogos e preguntas 

 

- A seguinte reunión tivo lugar o 4 de outubro de 2005 en Santiago de 

Compostela, á que asisten SGI, FEGA, Consellería de Industria e Innovación, 

Caixanova, ITE, Begano SA, PSA-Citroën-Peugeot, COGAMI, ASAJA e  na que se 

aborda a seguinte orden do día: 

1. Presentación do novo equipo coordinador do Proxecto 

2. Certificación correspondente aos gastos do 2005 

3. Presentación do logotipo do Proxecto 

4. Actividades das entidades socias 

5. Actualización do Cadro de Mando 

6. (Novo punto) Aprobación do Manual de Xestión 

7. (Novo punto) Próxima reunión transnacional on-line 

8. Rogos e Preguntas 
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Gastos preparatorio 

 (Eixo 1: Programa de perfeccionamento da iniciativa) 
  Actividade: Planificación operativa: elaboración de cadro de mandos e manual 
de xestión: 
  
O SGI, como socio encargado da realización  desta actividade, encarga a elaboración 

de dous documentos para a xestión do Proxecto: o Manual de Xestión, que foi 

aprobado pola AD, e o Cadro de Mando. Ambos documentos de traballo teñen como 

obxectivo servir de ferramentas de xestión ás entidades que integran a AD. 

 

Publicidade 

 

(Eixo 5: Programa de transferencia do proxecto e difusión de resultados) 
Actividade: Difusión do papel da muller e fomento da conciliación 
 
Co obxectivo de difundir  e dar a coñecer  este proxecto  á poboación en xeral, 

elaborase material específico para este fin (trípticos, deseño de logotipo, bolígrafos 

etc) que se distribúen  polas comarcas obxecto de intervención. 

 

Compra de material informático 

(Eixo: xestión xeral da iniciativa, accións de seguimento e control) 

Actividade: Adquisición de equipamento informático 

 

Co obxecto de facilitar a  execución do proxecto  adquírese e  ponse a  disposición do 

persoal técnico  5 ordenadores portátiles, 5 impresoras e 1 cañón de proxección.  

 
Orzamento: 93.704,44 € 
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5. SAÚDE INTEGRAL E PROMOCIÓN DA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
5.1. Atención especializada 
 
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, trata de seguir unha liña de traballo na 

que se establezan redes dentro das distintas áreas nas que se desenvolven os 

diferentes programas, partindo dunha análise da realidade e de estudios feitos, ben 

directamente, a través do Servizo Galego de Igualdade, ou ben por outros organismos 

que afondan en problemáticas específicas ás que se intentan dirixir accións concretas. 

Estase a fomentar a colaboración e o aproveitamento de experiencias de todas as 

institucións, organizacións non gobernamentais, asociacións  de mulleres e, por 

suposto, beneficiarias ou interesadas en participar nalgún dos programas dirixidos a 

atendela problemática feminina na nosa Comunidade Autónoma. 

 

A posta en común dos distintos programas fai que o conxunto aproveite as sinerxías 

creadas entre as partes, coa idea motriz de facer extensiva a toda a poboación 

feminina que padeza situacións de emerxencia derivadas da súa condición de 

mulleres, unha rede de solidariedade coa que poidan atopar solucións aos problemas 

psicolóxicos, sociais e doutro tipo cos que se atopan debido, en moitos casos, a 

situacións familiares, de illamento ou de marxinación. 

 
5.1.1. Atención a mulleres soas con cargas familiares. 
 
A- Programas de atención a mulleres soas con cargas familiares non 
compartidas. 
As mulleres atópanse con graves dificultades para incorporarse ó mercado de traballo 

debido, sobre todo, á escasa oferta de actividades produtivas e a unha deficiente 

formación. Estas dificultades increméntanse en gran medida cando ademais, a muller 

ten fillos e fillas ao seu cargo exclusivamente. 

 

O obxectivo fundamental deste programa é facilitalo acceso a estas actividades a 

mulleres soas con fillos e fillas pequenas que, dada a atención que requiren, 

impídenlles ausentarse do domicilio. Trátase, polo tanto, de ofrecer un servizo a 

domicilio ou ben nun centro disposto ó efecto, onde os nenos e nenas son atendidos 

por persoal especializado cando as súas nais: 

Asistan a cursos de formación 

Teñan que atender a familiares nun centro hospitalario. 
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Teñan que asistir ao traballo e atender a menores na casa. 
Teñan que resolver un problema nas dependencias de calquera institución. 
 
Este é un servizo gratuíto que poden solicitar aquelas mulleres que teñen ao seu cargo 

nenos e nenas e os seus ingresos familiares non superan os 721,21 € mensuais. 
 
Usuarias do programa de atención a mulleres soas con cargas familiares non 

compartidas:   

 
 
 MULLERES MENORES 

Asoc. Separadas Coruña 49 52 

Asoc. Raiola de Santiago 31 47 

Asoc. Separadas de Lugo 60 77 

Asoc. MMRR Deza de Lalín 12 41 

Federación MMRR Ourense 14 18 

AFAMMER Lugo 18 21 

Asoc. Liberanza Santiago 34 40 

Asoc. Néboa Neda 12 14 

 
MULLERES.............. 199 
MENORES...............  263 
TOTAL.....................  462 
 
Orzamento: 91.000 € 

 
B- Estancia de tempo libre en Galicia  

I. Xustificación e requisitos 

Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, organismo 

autónomo de carácter administrativo, adscrito á Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar, creado pola Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, correspóndelle, entre outras 

funcións, a de prestar servizos a favor daquelas persoas que pola súa situación e 

dentro do ámbito da presente lei teñan especial necesidade de axuda. 

Entre estas persoas inclúese o colectivo de mulleres soas con cargas familiares polo 

que este servizo publicou a Resolución do 28 de abril de 2005, pola que se 

convocaban quendas de vacacións para este colectivo. 
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A través desta resolución téntase facilitarlles ás mulleres que teñan fillas e fillos 

menores exclusivamente ao seu cargo, un tempo e un espazo desligados da súa 

situación habitual no que poidan intercambiar experiencias a través da convivencia 

nun contorno de ocio, adquirindo á súa vez información sobre os recursos existentes 

para mulleres en situación de especial dificultade. 

No ano 2005 convocáronse 80 prazas para mulleres residentes na Comunidade 

Autónoma de Galicia, cos seus fillos e fillas. As estadías realizáronse durante dez días 

en réxime de pensión completa, durante a primeira quincena do mes de xullo e a 

segunda quincena do mes de agosto. 

O transporte de ida e volta ao concello de residencia das usuarias foi organizado polo 

Servizo Galego de Igualdade con carácter gratuíto para as persoas seleccionadas.  

Os requisitos para poder solicitar estas prazas foron os seguintes: 

• Mulleres soas con cargas familiares non compartidas 

• Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia 

• Non ter ingresos mensuais superiores ao dobre do salario mínimo 

interprofesional                    

As mulleres beneficiarias irán acompañadas das súas fillas e fillos menores,  sempre 

que estes se atopen en idades comprendidas entre os dous e os doce anos. 

A efectos de proceder á selección de usuarias deste programa, déuselle prioridade ás 

mulleres afectadas polas seguintes circunstancias: 

• Mulleres residentes nunha casa de acollida ou que residiran nela durante os tres 

últimos anos 

• Mulleres con fillos e/ou fillas menores exclusivamente ao seu cargo 

• Mulleres que acrediten estar en situación de desemprego desde hai máis dun ano 

• Mulleres cun elevado número de fillos / as ao seu cargo 

• Mulleres que nunca gozaron de programas iguais ou similares 

• Mulleres cuxo informe social acredite a carencia de estabilidade social  
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II. Obxectivos do programa 

O Servizo Galego de Igualdade formulou con respecto ao programa os seguintes 

obxectivos: 

• Facilitar ás mulleres, ás súas fillas e aos seus fillos un tempo e un espazo desligados 

da súa situación habitual 

• Intercambiar experiencias a través da convivencia nun entorno de ocio 

• Coñecer lugares de especial interese cultural da  Comunidade Autónoma aos que 

non teñen acceso habitualmente debido á súa situación socio - económica 

• Incrementar o coñecemento sobre a situación das mulleres 

• Aportar información sobre os recursos existentes para mulleres en situación de 

especial dificultade 

O logro destes obxectivos conseguiuse na súa  maior parte, para satisfacción do 

Servizo Galego de Igualdade e das usuarias do programa. 

  

III. Organización da estadía 
 
 
Segundo se desprende das opinións das usuarias do programa e das monitoras  

responsables do grupo, relátanse algunhas observacións que poderán permitir un 

mellor desenvolvemento das próximas edicións do programa. 

 

III.1. O lugar 

 

O lugar elixido  considérase adecuado. Trátase dun espazo turístico idóneo xa eu 

combina a praia co núcleo urbano. 

 

III.2. O aloxamento 

No que respecta ao aloxamento considérase un lugar adecuado, as instalacións teñen 

unha calidade aceptable e cabe destacar o bo trato e amabilidade  do persoal do 

mesmo. 
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En canto á limpeza,  destacar que é boa,  tanto das habitacións como das zonas 

comúns. 

 

Os menús eran abundantes e variados, aínda que non prevé as merendas dos nenos 

e nenas, sendo as monitoras as encargadas de mercalas e de organizalas. 

 

Sobre os servizos ofertados polo aloxamento para realizar actividades  infantís, sinalar 

que había dúas monitoras para atender aos nenos e nenas, que tiñan, ademais, 

idades moi dispares. Este servizo de actividades existe de luns a venres  de 15 a 17 h 

e de 21 a 23 h. 

 

 

IV.  Solicitudes 

 

O numero total de solicitudes para participar nas estadías foi de 160 das que se 

seleccionaron 15 mulleres cos seus fillos e fillas para cada quenda. 

 

I.    Actividades realizadas 

Desde o Servizo Galego de Igualdade realizáronse actividades lúdicas, informativas e 

culturais coas mulleres e cos menores, tanto en horario de mañá como de tarde e 

noite. 

I.1. Actividades coas mulleres 

 

As actividades realizadas coas mulleres foron moi limitadas por non contar cun local 

na residencia e tamén porque se pretendía que o grupo se integrase co resto de 

familias residentes. A pesar destes impedimentos realizáronse as seguintes 

actividades 

• Información ao grupo sobre recursos e servizos para mulleres 

• Dinámicas de interacción sobre: 

• Relacións persoais 

Educación de menores 

 

I.2. Actividades cos e coas menores 
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• Obradoiro de debuxo e pelotas 

• Obradoiro de pulseiras 

• Obradoiro de pintura de dedos 

• Xogo das  cadeiras e das bandeiras 

• Xogos ao aire libre: pelota, pano, a bomba, ….  

• Xogos de mesa 

• Actividades deportivas 

 

I.3. Actividades lúdico – culturais 

 

 

Excursións  
Ás excursións asistiron tódalas mulleres cos seus fillos e  coas súas fillas. Estiveron 

acompañados por unha guía.  

 

Noite da queimada 
Realizouse unha queimada en cada quenda que estivo amenizada por un  grupo de 

baile. A ela acudiron tódalas mulleres acompañadas dos seus fillos e das súas fillas. 

 

Festa de despedida 
O día anterior a partida realizouse unha festa de despedida na residencia, na que 

participaron os nenos e as nenas facendo bandeiras e debuxos. As mulleres 

retiráronse cedo para estar descansadas para a viaxe de regreso a casa. 

  

III. Suxerencias e valoración final  
 
As monitoras coñecían de antemán o lugar e as infraestruturas coas que se conta e as 

instalacións e apoios, polo cal puidéronse desenvolver adecuadamente as actividades. 
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As nenas e os nenos participaron moito nas actividades e a maioría deles  

relacionábanse cos demais menores do aloxamento.  

 

A estancia transcorreu con normalidade e en bo clima. As mulleres participaron nas 

excursións organizadas.  

 

De cara a próximas programacións intentar reducir o tempo no traslado das mulleres e 

nenas e nenos para facer mais grata a viaxe.   

 

Pensamos que a estadía é unha actividade moi grata para as mulleres pois lles 

permite dispoñer dun tempo de ocio e de lecer e compartir con outras  estas vivencias. 

 

III. Participantes 

Número total de mulleres participantes: 26 

Número de nenas: 20 

Número de nenos: 17 

Monitoras: 2 por cada quenda 

Coordinadora: 1 por cada quenda 

Total participantes: 69 

 

Idade das mulleres participantes 

Ata 20 anos...........  

De 21 a 30 anos........ 1 

De 31 a 40 anos........18 

De 41 a 50 anos........7 

De 51 anos e máis…… 

Situación sociolaboral 

Ocupadas.............................................. 1 
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Desempregadas.................................................13  

Perceptoras de salario social..........9 

Pensionistas........................................3 

Outras situacións…………………………… 

 
Estado civil 

Solteira......................................9 

Separada…………………….............11 

Divorciada………………………………3 

Viúva……………………………………….2 

Casada......................................1 

 
Vivenda 

Vivenda propia..........................10 

Coa súa familia de orixe..........1 

Casa de acollida........................... 

Vivenda de aluguer……………………10 

Outras situacións………………………5 

  

Nivel de estudios 

Sen estudios........................2 

Estudios primarios.............18 

Medios………………………………..5 

Superiores…………………………1 

NS/NC…………………….………..0 
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Menores 

 Idade das 20 nenas participantes 

De 2 a 3 anos.......2 

De 4 a 6 anos........7 

De 7 a 9 anos........6 

De 10 a 12 anos.....5 

De máis de 12 anos… 

  

Idade dos 17 nenos participantes 

De 2 a 3 anos.......... 3 

De 4 a 6 anos..........5 

De 7 a 9 anos..........4 

De 10 a 12 anos......5 

De máis de 12 anos 

 

RESUMEN DE AVALIACIÓN 
(Número de enquisas cumprimentadas 26) 
 
1. ¿Cómo te enteraches deste programa de vacacións? 
 

Organismo de Igualdade 1 

Concello 2 

Servizos sociais 3 

Asistentes sociais 14 

Asociacións de mulleres 1 

Centros residenciais  

Amigas ou amigos 3 
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Medios de comunicación 1 

Outros 1 

NS/NC  

 
 
2. ¿Qué che parecen os criterios de selección adoptados? 

Bos 
 

16 

Regulares 
 

2 

Malos 
 

 

NS/NC 
 

8          

 
3. ¿Qué opinión che merecen os servizos realizados polas monitoras? 
 

Boa 19 

Regular 3 

Mala 4 

NS/NC       

 
 
4. ¿Cal é a túa opinión  sobre o medio de desprazamento? 
 

Boa 18 

Regular 4 

Mala 4 

NS/NC       

 
 

5. ¿Que che parece o programa de actividades da organización para adultas? 

Suficiente 8 

Regular 1 

Insuficiente 7 

NS/NC  10      

 
6.¿Qué che parece o programa da organización de entretemento infantil? 
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Suficiente 18 

Regular 8 

Insuficiente  

NS/NC  

 
 

7. ¿Que che  pareceu o programa de animación da residencia? 
 

Bo 18 

Regular 2 

Malo 5 

NS/NC 1 

 
 

8. ¿Que che pareceu o trato do persoal da residencia? 
 

Correcto 25 

Regular 1 

Incorrecto  

NS/NC  

 

 

9. En relación coa  limpeza da residencia ¿Como che pareceu? 
 

Satisfactoria 17 

Regular 5 

Insatisfactoria 4 

NS/NC  

 
10. ¿Como é a calidade das comidas? 
 

Boa 20 

Regular 5 

Mala  1       

NS/NC        
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11. A variedade do menú ¿Como che pareceu? 
 

Suficiente 21 

Regular 4 

Insuficiente 1 

NS/NC        

 
 
12. ¿Como resultou a convivencia coas compañeiras? 
 

Agradable 20 

Regular 6 

Desagradable      

NS/NC      

 
13. ¿En qué grao se cumpriron as túas expectativas? 
 

Alto 14 

Medio 10 

Baixo 2 

NS/NC  

 
 
14. ¿Que grao de coñecementos tes dos recursos sociais que che ofrece a túa 
Comunidade Autónoma? 
 

Alto 7 

Medio 11 

Baixo 8 

NS/NC  

 
 
15. Respecto á duración das vacacións (10 días) ¿como che parecen? 

Suficientes 15 

Nin suficientes nin insuficientes 4 
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Insuficientes 7 

NS/NC       

 
16. ¿Repetirías o próximo ano na mesma zona? 

Si 23 

Non 3 

NS/NC  

 
 

En xeral, nunha escala de 0 a 10 ¿Qué cualificación outorgarías a este programa de 
vacacións? (Rodea cun círculo a puntuación que consideres oportuna) 
 

0  
1  
2  
3  
4  
5 2 
6 2 
7 1 
8 6 
9 3 
10 12 
NS/NC  

 
 
  
  
  
 Orzamento: 15.013,99 € 
 
 
C. Estancia de tempo libre fora da comunidade 
 
I.   Obxectivos do programa 
O Servizo Galego de Igualdade propúxose a participación dun grupo de mulleres 

galegas no programa de estancias de tempo libre para mulleres con fillas e fillos 

exclusivamente ao seu cargo, organizado conxuntamente co Instituto da Muller. 

Con este programa preténdese: 

Facilitar ás mulleres, as súas fillas e fillos un tempo e un espazo desligado da súa 

situación habitual. 

Intercambiar experiencia a través da convivencia nun entorno de ocio. 

Coñecer lugares de especial interese cultural doutras Comunidades Autónomas aos 

que non teñen acceso habitualmente debido a súa situación socioeconómica. 
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Incrementar o coñecemento sobre a situación das mulleres noutras Comunidades 

Autónomas. 

Aportar información sobre os recursos existentes para mulleres en situación de 

especial dificultade. 

O cumprimento destes obxectivos conseguiuse na súa  grande parte a satisfacción do 

Servizo Galego de Igualdade e das usuarias do Programa. 

   

II.  Organización da estancia 
Segundo se desprende das opinións das usuarias do programa e das monitoras 

responsables do grupo da Comunidade Autónoma de Galicia, relaciónanse a 

continuación algunhas observacións que posibilitarán un maior desenvolvemento de 

próximas edicións do mesmo. 

 

 II.1. O lugar 
Considérase que o lugar elixido para esta estancia é axeitado. Tratase dun espazo  

turístico idóneo pola combinación de praia e núcleo urbano, o que permite ás usuarias 

gozar de ambos dous espazos. Ademais está perfectamente comunicada por tren cos 

pobos inmediatos e con Barcelona. 

  

II.2. O aloxamento 
 II.2.1. No que respecta ao hotel apúntase que a calidade das instalacións, resultou 

bastante boa xa que tratouse dun hotel de grandes dimensións con moi boas 

instalacións, xa que dispoñía de catro piscinas, un espazo dedicado especialmente 

para a realización de actividades de animación xestionado por dúas monitoras e un 

monitor do propio hotel, ademais do comedor, unha sala de lectura, unha sala de 

descanso y a cafetería. 

Os espazos dispoñibles para a realización de actividades infantís planificadas por 

parte desta comunidade resultaron suficientes, sobre todo tendo en conta que o tempo 

foi favorable e as instalacións ao aire libre foron óptimas.  

 

 

En canto á limpeza das habitacións e do conxunto das instalacións, a opinión xeral 

considéraa correcta. 

 

Na manutención  destaca a que a comida foi variada e abundante, pero hai que 

comentar a carencia dalgúns produtos alimenticios habituais na dieta infantil.  
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Respecto ás relacións establecidas entre as persoas participantes, destacamos que se 

creou un clima inmellorable, tanto entre as usuarias de Galicia como coas usuarias da 

Comunidade Catalán.  

   

III.    Actividades propias 
 Desde o Servizo Galego de Igualdade realizáronse actividades lúdicas, informativas e 

culturais coas mulleres e coas e cos menores, tanto en horario de maña coma de tarde 

e noite. 

  

III.1. Actividades coas mulleres 
Información o grupo sobre recursos e servizos para mulleres 

Reunións diarias para comentar incidencias e programar as actividades do día 

seguinte 

Dinámicas de interacción sobre: 

Relacións persoais 

Toma de decisións 

 

III.2. Actividades coas e cos menores 
Xogos deportivos,  de mesa,  de auga, populares 

Lectura e dramatización de contos 

Taller de pulseiras 

Contacontos 

Gynkana 

Globoflexia 

Gran festa de despedida 

 

III.3. Saídas lúdico-culturais 
Visita a Port Aventura 
A visita a Port Aventura realizouse o día 6 de xullo. Sen dubida foi a excursión 

“estrela”. É un lugar ideal para nais, nenas e nenos. Considerase como a excursión 

que máis  gozaron, regresando pola noite a Calella.    

Visita cultural a Figueres 
A visita a Figueres realizouse o 8 de xullo. Tratase dunha visita moi interesante,  

realizándose cunha guía turística un recorrido cultural por toda a cidade coa compañía 

de dúas guías turísticas, parando en aqueles lugares considerados de interese polo 

grupo. A comida  realizouse nun parque ao aire libre recomendado polas guías, posto 

que é un lugar que agrada tanto a pequenos e pequenas como a maiores.  
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Visita ao mercado medieval  
 A estancia coincidiu coa Feira Mercado Medieval da localidade, que contaba con 

múltiples actividades lúdicas e culturais. Dada a proximidade do hotel,  visitaron a feira 

algunhas das usuarias do Programa, tanto en grupo como individualmente. 

  

 IV.  Acto institucional 
 O acto institucional realizouse o 2 de xullo ás 12:00 horas. Tratouse dunha charla 

para as mulleres na que participaron en representación do Servizo Galego de 

Igualdade, Mª Luisa Novo Rodríguez, secretaria do Servizo e Mª José Magán 

Trasande, coordinadora do programa. Este tipo de actos son moi ben acollidos xa que 

dotan dun sentimento de unidade as mulleres que asisten a estas estancias. 

Mentres se realizaba o acto institucional, programouse para os nenos e nenas, a 

realización de actividades e xogos a cargo de catro monitoras e un monitor o que 

resultou moi enriquecedor xa que favorece a cooperación e o intercambio entre 

menores. 

  

V. Incidencias  
Respecto ós imprevistos que xurdiron durante a estancia hai que destacar que unha 

das usuarias tivo que ser expulsada do programa pois a súa parella tiña reservada 

habitación no mesmo hotel, non adaptándose con dito comportamento aos obxectivos 

e á finalidade do programa. As demais  incidencias limitáronse a ter que acudir ao 

centro de saúde debido a motivos que se resolveron satisfactoriamente e a algún 

retraso nos desprazamentos por avaría sen importancia, dun dos tres autobuses 

destinados ó efecto. 

 

VI.  Suxestión e valoración final  
De cara a próximas programacións, en canto aos criterios de valoración para a 

adxudicación das axudas, considérase que a situación de especial necesidade 

baseada no feito de que as mulleres estean residindo ou teñan residido nunha casa de 

acollida ou centro similar debe limitarse a os tres anos anteriores á solicitude para 

evitar así que mulleres que residiran en casas de acollida fai moitos anos obteñan 

unha maior puntuación que mulleres que se atopan en iguais ou peores condicións e 

que non residiron en casas de acollida. Ademais se considera que debe ser criterio de 

valoración o non terse beneficiado deste programa ou de programas similares, para 

beneficiar a aquelas mulleres que nunca participaron no programa fronte a aquelas 

que xa participaron. 
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Por outro lado, en canto á documentación que debe acompañarse coa solicitude, se 

suxire que para as próximas convocatorias se esixa con carácter preceptivo informe 

social ou certificacións dos Servizos Sociais que acredite nas situacións de especial 

dificultade.  

 

Se suxire de cara a próximas programacións a elaboración dun formulario tipo común 

para todas as comunidades participantes, que permita recoller as incidencias que se 

producen cando algunha das usuarias realiza de forma voluntaria unha saída sen o 

grupo durante uno u varios días ou noites. A sinatura da interesada 

responsabilizándose de seu e dos seus fillos e fillas nestas circunstancias, evitaría a 

preocupación  que este tipo de actividades individuais, que non se poden denegar, 

pode producir nas monitoras responsables de cada grupo. 

 

Considerouse interesante contar coa presenza dun monitor con obxecto de introducir 

unha figura masculina positiva fundamentalmente de cara aos e ás menores, xa que, 

na súa maioría, e debido ás circunstancias que viviron, teñen un concepto 

distorsionado e non igualitario de papeis e de funcións de homes e mulleres.  

 

A presenza de mulleres doutras Comunidades Autónomas favorece a cooperación 

entre as monitoras das distintas zonas, enriquece a convivencia e o bo clima da 

estancia das mulleres e menores. 

 

Creemos que se trata dunha experiencia moi gratificante para as mulleres xa que 

supón unha oportunidade única para dispor de tempo de ocio que lles permita gozar e 

compartir as súas vivencias co noutras mulleres que se atopan en similares situacións. 
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Perfil das beneficiarias 
 

Nº  Prazas concedidas a 
mulleres 

Nº Prazas ocupadas por 
mulleres 

Nº Cuestionarios contestados 

 

37 

 

37 

 

34 

 

 

Distribución das prazas Mulleres Nenas e 
nenos Total Monitoras TOTAL 

Nº Solicitudes Presentadas 112 172 284   

Nº Prazas Concedidas 37 54 91 4 95 

Nº Prazas Ocupadas 36 53 89 4 93 

 

Idade mulleres ≤ 20 21 ≥ 30 31 ≥ 40 41 ≥ 50 >50 TOTAL 

 

 
 

 

6 

 

18 

 

12 

 

1 

 

37 

 

Casadas ESTADO CIVIL / 
UNIÓN Solteiras 

Separadas de 
feito 

En trámites 
de separac.

Separadas/ 
Divorciadas Viúvas TOTAL 

 10  1 25 1 37 

 

Vivenda Familiar Residencia 
Propiedade Aluguer 

Coa 
Familia 

Materno 
Infantil 

Piso 
Tutelado 

Casa 
Acollida Outras TOTAL

 
 

 
16 

 
7 

 
7    

1 
 

6 
 

37 
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Título  Universitario Nivel 
estudos 

Sen 
Estudos 

Estudos 
Primarios E.X.B B.U.P F.P

Diplomada Licenciada 
TOTAL

 

 

 

5 

  

23 

 

5 

 

3 

 

1 

  

37 

 

Paradas Situación 
laboral Ocupadas Menos de 

1 ano 
Longa 

duración 
I.M.I./PER Pensionistas Outras TOTAL

 

 

 

11 

 

9                    8 

 

4 

 

1 

 

4 

 

37 

 

 
Procedencia 

 

 
Europa Iberoamérica África Asia TOTAL % sobre o total 

de participantes

Mulleres 
inmigrantes 

 
1 

 
2 

   
3 

 
8,1% 

 

Nunca 1 vez 2 veces 3 veces 4 ou máis TOTAL Mulleres que 
disfrutaron deste 
programa ou outros 
similares 

26 10 1   37 

 

Idades nenas Idades nenos 

2 ≥ 3 
anos 

4 ≥ 6 
anos 

7 ≥ 9 
anos 

10 ≥ 12 
anos 

> 12 
anos 

TOTAL
Nenas 

2 ≥ 3 
anos 

4 ≥ 6
anos

7 ≥ 9 
anos

10 ≥ 12 
anos 

> 12 
anos 

TOTAL 
Nenos 

4 9 9 1  23 4 9 9 8 1 31 

 

Mulleres vítimas de 
violencia de xénero 

Que acrediten ser 
vítimas  

Que acrediten ter sido 
víctimas TOTAL % sobre o total 

de participantes

 

 

 

3 

 

14 

 

17 

 

45,94% 
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Programa de estancias de tempo libre. año 2005. Resumo de avaliación 
(Número de enquisas cumprimentadas 34) 

 

¿Cómo soubeches deste programa de vacacións? 

Organismos de Igualdade 3 
Concellos 0 
Servizos sociais 22 
Asistentes sociais 0 
Asociacións de mulleres 2 
Centros residenciais 0 
Amigas ou amigos 2 
Medios de comunicación 4 
Outros 1 
NS/NC  

 

2. ¿Cómo che parecen os criterios de selección adoptados? 

Bos 18 
Regulares 4 
Malos 0 
NS/NC 12 

 

3. ¿Qué opinión che merecen os servizos realizados polas monitoras? 

Boa 31 
Regular 3 
Mala  
NS/NC  

 

4. ¿Cál é a túa opinión  sobre os autocares e servizos en ruta? 

Boa 21 
Regular 8 
Mala 5 
NS/NC  

 

5.¿Cómo che parece o programa de actividades da organización para adultas? 

Suficiente 19 

Regular 8 

Insuficiente 4 

NS/NC 3 

 

6.¿Cómo che parece o programa da organización de entretemento infantil? 

Suficiente 30 

Regular 4 
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Insuficiente  

NS/NC  

 

7. ¿Cómo che pareceu o programa de animación do hotel? 

Bo 30 
Regular 4 
Malo  
NS/NC  

 

8. ¿Cómo che pareceu o trato do persoal do hotel? 

Correcto 31 
Regular 3 
Incorrecto  
NS/NC  

 

9. En relación a limpeza do hotel ¿Que che pareceu? 

Satisfactoria 17 
Regular 8 
Insatisfactoria 9 
NS/NC  

 

10. ¿Cómo é a calidade das comidas? 

Boa 18 
Regular 10 
Mala 6 
NS/NC  

 

11. A variedade do menú ¿Cómo che pareceu? 

Suficiente 18 
Regular 13 
Insuficiente 2 
NS/NC 1 

 

12. ¿Cómo che resultou a convivencia coas túas compañeiras? 

Agradable 29 
Regular 4 
Desagradable 1 
NS/NC  

 

13. ¿En qué grado se cumpriron as túas expectativas? 

Alto 20 
Medio 12 
Baixo  
NS/NC 2 
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14. ¿Qué grado de coñecementos tes dos recursos sociais que che ofrece a túa 

Comunidade Autónoma? 

Alto 19 
Medio 3 
Baixo 11 
NS/NC 1 

 

15. Respecto á duración das vacacións (10 días) ¿cómo che parecen? 

Suficientes 5 
Nin suficientes nin insuficientes 20 
Insuficientes 8 
NS/NC 1 

 

16. ¿Repetirías o próximo ano na mesma zona? 

Si 19 
No 14 
NS/NC 1 

 

En xeral, nunha escala de 0 a 10 ¿Qué cualificación outorgarías a este programa de 

vacacións?  

0  
1  
2  
3  
4 1 
5 1 
6 6 
7 4 
8 4 
9 4 
10 13 
Non sabe ou non contesta  

 

 
Orzamento: 25.991,46 € 

  
D) Proxecto ILUSIÓNATE 
 
A Asociación de Ayuda a la Vida desenvolveu en Vigo este proxecto ao abeiro da 

subvención do Servizo Galego de Igualdade. Trátase dunha iniciativa pioneira en 

Galicia, que se ocupa de preparar ás nais con fillos e fillas de ata tres anos, 

ofrecéndolles unha formación a través de cursos e obradoiros que lles permitan 

acceder ao mundo laboral. 
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Resumo da actividade: 
 
Temporalización: dende o 1 de maio ata o 30 de novembro 

Horario: os luns de 17 h a 21 h, dende o 1 de xuño ao 30 de novembro 

ininterrumpidamente. 

Duración do curso: 96 horas 

Lugar de realización: Vigo 

Participantes: O curso acolleu a 11 mulleres con idades comprendidas entre os 20 e 

os 30 anos. Todas nais novas con filos e fillas pequenas ao seu cargo, na súa maioría 

inmigrantes, con imporancias carencias de recursos e falla de formación específica 

que lles permita acceder ao mercado laboral. 

 

A) Obradoiro de Prensa e Comunicación: 
Obxectivos:  

- Ofrecer ás mulleres coñecementos básicos do mundo da comunicación.  

- Capacitalas para localizar por si mesmas distinta fontes de información, 

recursos, servizos institucionais tanto públicos coma privados, autoemprego, 

convivencia e integración intercultural, así como grupos de apoio entre as 

participantes 

 

B) Obradoiro de Cociña: 
Obxectivos da parte teórica: 

- Familiarizar ás mulleres coas técnicas básicas culinarias, coñecemento dos 

produtos propios de Galicia e técnicas de compra. 

- Coñecer as distintas clases de alimentos e necesidades nutricionais segundo 

idade e situación. 

- Lectura e comprensión das etiquetas e aproveitamento dos produtos de 

tempada. 

- Ideas básicas sobre conxelación e desconxelación. 

 

Obxectivos da parte práctica: 
- Elaboración dos produtos da cociña típica galega e española 

- Confección de platos sinxelos, variados e económicos 

- Aproveitamento das comidas 

- Repostería  

 
Participantes:11 
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Participantes que obtiveron emprego: 7 
 
Orzamento: 12.000 € 

 
5.1.2. Programa de atención a mulleres reclusas 
 
Nun estudio realizado en 1993 polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller sobre a poboación feminina reclusa nas penitenciarías concluíase 

que o traballo aparece para as reclusas, xunto co lecer informal, coma o eixe central 

da vida nos cárceres, tendo poucas posibilidades de expansión creativa ou cultural. 

Neste sentido, hai unha importante demanda implícita de labores ocupacionais e de 

formación laboral. 

Impartíronse cursiños e realizáronse actividades dirixidas por persoal cualificado e en 

contacto directo coas alumnas que reciben unha atención personalizada, tal e como o 

requiren as súas circunstancias psicolóxicas, co fin no só de que adquiran unhas 

habilidades e coñecementos que lles resulten proveitosos e lles axuden a mellorala 

súa calidade de vida, senón que á vez fomenten valores humanos de responsabilidade 

e de convivencia, para diminuír no posible as tensións que se acumulan en sociedades 

tan pechadas coma son as penitenciarías.  

Formación en corte e confección 

Formación en hábitos de vida saudables 

 

Entidades: Asociación de Ayuda al Preso. A Coruña 
         CIMO. Ourense 
Beneficiarias: 60 mulleres 
 
Orzamento: 18.000 € 

 
5.1.3. Programa de atención a adolescentes embarazadas 
 
O IV Plan para igualdade de oportunidades das mulleres galegas contempla a 

consolidación e ampliación dos recursos destinados a mulleres en situacións de 

especial dificultade (adolescentes embarazadas), dotándoas de atención especializada 

en función das diferentes problemáticas. En cumprimento do mesmo, o Servizo 

Galego de Igualdade leva a cabo un programa dirixido ás adolescentes embarazadas 

con problemas familiares que se ven obrigadas a abandoar o fogar. 
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Localidade Entidade Atención a 
Mulleres 

Atención a 
menores Total 

Lugo Fogar Madre Encarnación 15 6 21 

Vigo Fogar Santa Isabel 17 14 31 

Total 2 32 20 52 
 

Orzamento: 35.000 € 

 

5.1.4. Programa de atención a mulleres anciás 
 
5.1.4.1. Programa de atención a mulleres anciás con escasos recursos económicos. 

 

Ante a difícil situación na que se atopan moitas mulleres anciás ás que o illamento e a 

soidade lles producen grandes problemas materiais, psicolóxicos e afectivos, con 

necesidade de axuda para o seu desenvolvemento social e de asistencia para que 

poidan saír da súa situación e mirala vida de xeito participativo, lévase a cabo este 

programa que abrangue aspectos sociais, sanitarios e cívico-sociais que van desde 

acompañalas aos servizos sanitarios, asesoralas á realización de xestións de todo 

tipo, ata colaboración nas tarefas do fogar e outras necesidades persoais. 

 
Este servizo está atendido por auxiliares de axuda a domicilio e voluntarias con 

diversas cualificacións. 

 
 
Localidade Entidade Atención a Mulleres 

Santiago Asociación Xanela 60 

Lalín As. Mulleres rurais 10 

Ourense Federación MMRR 29 

San Xoán de Río-Ourense Asociación de Mulleres ANEL 35 

Total 4 134 
 

Orzamento: 28.200 € 

 
5.1.4.2. Mellora da calidade de vida das anciás 

 
A Asociación sociocultural de Mulleres “Meigas”, como entidade prestadora de 

servizos sociais realiza habitualmente actividades co colectivo de mulleres maiores. 

Debido ás demandas recibidas considerouse de interés a aplicación das novas 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 164

tecnoloxías ao servizo das mulleres anciás. 

No Programa de aplicación das novas tecnoloxías para a mellora da calidade de 
vida das mulleres maiores utilizáronse técnicas para memorizar e non esquencer así 

como actividades para optimizar ou mellorar a capacidade memorística, aumentado a 

autoestima, a confianza e a perda do medo á soidade e ao illamento que sofren moitas 

mulleres maiores. 

 
Finalidade do programa: 
Adquisición dalgunhas das técnicas que redunden na mellora da súa calidade de vida. 

Obxectivos acadados: 
- Adquisición de pautas de uso das NNTT 

- Coñecemento dos diferentes tipos de memorizar 

- Coñecemento dos factores que inciden positivamente na memoria 

- Identificación dos pasos a seguir para memorizar e non esquencer 

Destinatarias: 
O obradoiro de memoria foi dirixido ao colectivo de mulleres maiores da localidade e a 

zona 

Temporalización: Un mes 
Ubicación: Sada 

 
Orzamento: 4.000,00 € 
 
5.1.5.- Programa de atención a mulleres que exercen a prostitución 
 
Un dos problemas máis graves da humanidade constitúeo a explotación das persoas, 

tanto económica coma profesional ou culturalmente. A prostitución é unha 

manifestación clara desta explotación que afecta, principalmente, ao colectivo 

feminino, influíndo en tódalas facetas da vida das persoas que se dedican a ela, xa 

que, o exercicio da prostitución provoca o rexeitamento e a consecuente marxinación 

por parte da sociedade que a xera. Esta marxinación afecta ás mulleres que a exercen 

impedindo o seu desenvolvemento cultural e social. Xeralmente este colectivo ten un 

nivel cultural baixo e unha situación social e familiar, a miúdo con fillos e fillas, que lle 

imposibilita abandoar a prostitución. 

 

Para paliar estas situacións de verdadeira exclusión e marxinación, a Vicepresidencia 

da Igualdade e do Benestar a través do Servizo Galego de Igualdade, ten un programa 

consistente en actividades de atención sanitaria, psicolóxica e formativa a mulleres 
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que exercen a prostitución e ós seus fillos e fillas menores, levado a cabo nas cidades 

de Santiago de Compostela, Vigo, Lugo, Ourense, Pontevedra e Ferrol, formando así 

outra rede de solidariedade, apoiada polo funcionamento de unidades móbiles que 

percorren as zonas en que se exerce a actividade acercando a información ás 

mulleres que non poden acudir aos Centros de Día 
 

CENTROS DE DÍA 

ENTIDADE ATENCIÓNS 
A MULLERES 

ATENCIÓNS 
A MENORES CONSULTAS INTERVENCIÓNS

Vagalume-
Santiago 160 51 0 894 

Oblatas-
Ferrol 11 0 0 145 

ALAMPF- 
Ferrol 0 0 0 0 

Cáritas-Lugo 84 18 0 0 

Alecrín-Vigo 361 0 292 0 
Alumar-
Ourense 139 16 0 290 

Cáritas-
Pontevedra 111 6 429 1716 

Total 
Comunidade 
Autónoma 

971 91 721 3045 

 
 
UNIDADES MÓBILES: 

ENTIDADE ATENCIÓNS A 
MULLERES CONSULTAS INTERVENCIÓNS 

Médicos del 
Mundo 1194 743 3809 

Alecrín 2107 0 0 
Total Comunidade 
Autónoma 3301 743 3809 

 
 

 Total atencións a mulleres: 4272 
 Total atencións a menores: 91 
 Total consultas: 1464 
 Total intervencións: 6854 
 

Nos centros de día ademais da atención en información individualizada préstase 

orientación integral ás usuarias. Unha das máis importantes actividades que se 

realizan son os cursos e talleres formativo-informativos. As demandas máis comúns 

foron:  
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Legais :  
 Apoio, acompañamento e seguimento das denuncias por agresións e outros procesos 

legais. 

 Inmigración e permisos de residencia 

Asistencia letrada en casos de mulleres retidas en clubs que conseguen escapar. 

 

Sociais: 
 Información sobre becas e axudas  

 Mediación e acompañamento 

 Axudas económicas : RISGA , Invalidez , Excarceración, Rai 

 Acollida e refuxio de mulleres ilegais 

 Busca de emprego 

 

Sanitarias:  
 Xestión e tramitación sanitaria 

 Información sobre VIH 

 Sanitaria: autocoidado, alimentación, administración de medicamentos e 

desintoxicación 

 

Orzamento: 270.900,00 € 

 
5.1.6. Programa de atención a mulleres en situación marxinal e inmigrantes 
 

É evidente a necesidade de ofrecer novas alternativas a mulleres que se atopan nunha 

situación de marxinalidade ou exclusión social. Existe nestes momentos un gran  fluxo 

de mulleres pertencentes ao colectivo de inmigrantes e xitanos polo que se pretende 

dar solucións ás demandas expostas por este colectivo. Neste sentido este programa 

pretende ofertar unha atención global e integradora a mulleres destes colectivos de 

cada a lograr unha formación axeitada para o desenvolvemento de actitudes e 

habilidades que favorezan a integración social das mesmas. Este programa 

desenvólvese por parte de: Asociación Antonio Noche na cidade de A Coruña que 

desenvolve as seguintes actividades: 

Formación en corte e confección ................................25 mulleres 
 
Obxectivos:  
- Adquirir coñecementos sobre a elaboración de patróns, interpretación dos mesmos 

e adestramento na colocación. 
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- Xerar un espazo de encontro para mulleres nunha mesma situación que ller sirva 

para intercambiar experiencias vividas e extender o seu círculo de amizades. 

- Fomentar o traballo en equipo e a participación 

- Adquirir destrezas e creatividade no deseño das prendas, o seu corte e posterior 

confección. 

 
Usuarias: mulleres que se atopan nunha situación marxinal, mulleres inmigrantes e 

mulleres xitanas. 

 

Temporalización: desenvolveuse durante os meses de outubro, novembro e 

decembro, dous días á semana, en horario de tarde. 

 

Formación en hábitos de vida saudables.....................25 mulleres 
 
Obxectivos: 
- Adquirir coñecementos e hábitos hixiénicos axeitados 

- Potenciar hábitos de vida que faciliten a saúde dentro do núcleo familiar 

- Facilitar o acceso aos recursos normalizados 

- Reforzar as habilidades individuais que resulten positivas para o desenvolvemento 

dun modo de vida saudable. 

 
Usuarias: mulleres que se atopan nunha situación marxinal, mulleres inmigrantes e 

mulleres xitanas. 

 

Temporalización: as sesións formativas foron impartidas durante os meses de abril, 

maio e xuño, en horario de tarde. 

  
Hixiene e seguridade alimentaria ................................ 32 mulleres 
 
Obxectivos: 

- Dotar ás alumnas dos coñecementos básicos para a elaboración de menús 

sanos e saudables 

- Recuperar platos típicos da cultura das usuarias 

- Incide na importancia de maniular axeitadamente os alimentos 

- Informar sobre as normas básicas de hixiene e seguridade alimentaria 

- Mellorar a motivación persoal 

- Crear un espazo de comunicación e relación entre as mulleres  
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- Adquirir coñecementos e hábitos de alimentación axeitados 

 

Usuarias: mulleres que se atopan nunha situación marxinal, mulleres inmigrantes e 

mulleres xitanas. 

 
Temporalización: desenvolveuse durante os meses de xuño, sullo e agosto en 

horario de tarde. 

 
Curso de iniciación á perruquería.................................15 mulleres 
 
Obxectivos: 
- Fomentar o asociacionismo entre as usuarias 

- Facilitar coñecementos e habilidades precisas de cara á inclusión de estas 

mulleres no mercado de traballo 

- Ofrecer unha formación profesional ás mulleres que carezan dela ou que lles sirva 

coma reciclaxe 

- Mellorar a motivación persoal 

-  

Usuarias: mulleres que se atopan nunha situación marxinal, mulleres inmigrantes e 

mulleres xitanas. 

 

Temporalización: levouse a cabo durante os meses de outubro, novembro e 

decembro en horario de tarde. 

 

Orzamento: 13.000,00 € 

 

5.1.7. Programa para o desenvolvemento das competencias sociais da muller 
xitana 
 

O fomento da participación social das mulleres xitanas ten como ferramenta básica a 

adquisición dos ecursos propios necesarios para desenvolverse mellor tanto persoal 

coma socialmente e en igualdade de condicións, primeiro con respecto ao home xitano 

e segundo con respectoa á poboación maioritaria. 

 

Dende a Fundación Secretariado Gitano considérase á muller coma o principal axente 

de cabio e, polo tanto, o piar básico para o traballo coa comunidade xitana de cara ao 

logro da igualdade efectiva. 
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Sen embargo, este traballo supon o inicio dun proceso de cambio que non debe ser 

alleo aos valores familiares da comunidade xitana e das responsabilidades atribuídas 

á muller e que para ser un traballo efectivo debe ir acompañado da aceptación da 

propia comunidade e do respeto e continuidade dos seus valores e responsabilidades 

sociais e familiares. Para iso se contou co traballo de mediadores interculturais, peroas 

xitanas respetadas pola comunidade na que se desenvolve o traballo e que teñen 

como tarefa fundamental ser interlocutores entre a propia comunidade e o programa a 

desenvolver. 

 

O Programa para o desenvolvemento das competencias sociais da muller xitana 

realizou as seguintes actividades: 

 

Dispositivo 
FSG Actividades 

Santiago Grupo de motivación para o desenvolvemento persoal e profesional. 
Obradoiro de desenvolvemento persoal: Obradoiro de Imaxe Persoal 

Lugo 

Grupo de motivación para o desenvolvemento persoal e profesional. 
Obradoiro de desenvolvemento persoal: Curso de Automaquillaxe 
Servizo de conciliación da vida laboral/formativa e familiar: Servizo de 
canguros 

Pontevedra  Servizo de conciliación da vida laboral/formativa e familiar: Servizo de 
canguros e Curso de Animación Familiar 

 

Obxectivos: 
- Dotar á muller xitana das competencias necesarias que a leven á superación 

de situacións de desigualdade. 

- Recoñecer por parte da muller xitana as súas capacidades e potencialidades e 

a importancia de desenvolvelas para mellorar persoal e socialmente 

 

Participantes: 

Usuarias/os Santiago Lugo Pontevedra Total 

Mulleres 32 24 7 63 

Menores - 7 13 20 

Total 32 31 20 83 
Beneficiarios 
indirectos 64 40 28 132 

TOTAL 96 71 48 215 
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Orzamento: 25.400,00 € 
 
5.1.8. Servizo de Atención e Asesoramento Xurídico para Mulleres Xordas 
 

A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia puxo en marcha dous 

Servizos dirixidos a mulleres Xordas: 

 

Servizo de atención Xurídica, continuando coas accións que neste punto viñan 

desenvolvendo a Federación dende o ano 2001 ao abeiro do Servizo Galego de 

Igualdade. 

 

Servizo de Atención Social, mantendo a atención prestada polos Servizos que a 

FAXPG pon en marcha a través dos recursos obtidos por outras fontes de 

ornamentación pública. 

 

O Programa desenvolvido ao longo do ano 2005 perseguía os seguintes obxectivos  

 

Obxectivos xerais: 

• Defender os dereitos das mulleres xordas de Galicia 

• Divulgar canta información sexa precisa entre as mulleres xordas e promover 

actividades que tendan a mellorar a súa situación en diversos ámbitos. 

• Procurar a mellora da calidade de vida do colectivo de mulleres xordas 

prestando especial atención á erradicación da violencia de xénero e a paliar os efectos 

que esta produce e ás situacións de marxinación e exclusión familiar, social e laboral. 

• Desenvolver actuacións concretas entre as mulleres xordas que residen en 

zonas rurais para acercarlles toda a información, recursos e servizos que precisen. 

 

Obxectivos específicos:  

• Informar ás mulleres xordas de Galicia sobre os seus dereitos a través da 

realización de diferentes actividades informativas e formativas. 

• Prestar servizos de asesoramento e orientación ante a problemática ou 

necesidade manifesta de todas as mulleres xordas que así o soliciten. 

• Contactar con profesionais colaboradores de Servizos á Muller das 

Administracións públicas e privadas pertencentes para darlles a coñecer o noso 

Programa de recursos de apoio. 
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• Favorecela igualdade e autonomía persoal de todas as mulleres xordas 

usuarias dos nosos Servizos, eliminando todos os obstáculos e impedimentos que 

provocan a súa marxinalidade e exclusión familiar, social e laboral. 

 

Servizo de atención xurídica 
 

O obxectivo principal deste servizo foi facilitar información, orientación e asesoramento 

xurídico en relación aos seguintes aspectos: discriminación laboral, separacións, 

divorcios, malos tratos, agresións sexuais, acosos, etcétera. 

 

O asesor xurídico contratado  para este Servizo, atendeu un total de 68 usuarios/as ao 

longo do ano 2005, e as demandas solicitadas polos/as mesmos/as foron as 

seguintes: 

 

DEMANDAS ATENDIDAS Nº DE 
USUSARIOS/AS 

Nº DE 
ATENCIÓNS 

Problemas laborais 146 460 

Cuestións relativas a separacións e divorcios 64 145 

Consultas tipificadas como malos tratos 14 73 

Consultas relacionadas con acosos e 
agresións sexuais 25 69 

TOTAIS 249 747 

 

 

A pesares de que o colectivo de mulleres xordas presentan uns elementos 

determinados que as caracterizan e determinan como grupo (falta de formación 

académica axeitada as súas potencialidades, escasas oportunidades de integración 

socio-laboral, entre outras) podemos atoparnos, cando nos referimos a usuarias do 

noso Servizo, dous tipos diferenciados: 

 

 Mulleres xordas que denuncian situacións de discriminación no traballo e que 

son conscientes dos seus dereitos como cidadás e como mulleres e, polo tanto, 

reclámano. Estas mulleres teñen estratexias para consultar dúbidas referidas non só 

ao ámbito laboral senón a calquera situación de discriminación nas que se ven 

implicadas. O seu perfil está entre mulleres de idades comprendidas entre 25-45 anos, 

con niveis de estudos medios e con independencia económica. 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 172

 Mulleres xordas que sofren situacións de marxinación, algunhas no ámbito 

familiar e outras no socio-laboral, e que non saben denuncialo ou teñen temor a facelo. 

Acostuman acudir a profesionais de confianza ou amigas a consultar a súa situación 

pero poucas veces acoden ao servizo de atención xurídica a denunciar formalmente o 

problema que teñen. O seu perfil acostuma a ser mulleres entre 45 e 65 anos, con un 

nivel baixo de formación académica e, na maioría dos casos, sen independencia 

económica (dependenza do cónxuxe ou perceptora de pensións non contributivas),    

 

A forma de solicitar unha cita é a seguinte: 

 

• Derivado o caso directamente polos Servizos de Atención a persoas xordas 

(S.A.P.S.), das Asociacións de Xordos federadas. 

• Derivado o caso pola Traballadora Social do Servizo de Atención Social. 

• Chamando por teléfono (teléfono de texto/ fax /centro de intermediación / 

mensaxe por un móbil) a propia usuaria e solicitando unha cita co Asesor Xurídico. 

 

Servizo de Atención Social  
 
Tal e como constan no programa presentado, este servizo foi atendido por 

traballadoras sociais e as funcións que desenvolven foron basicamente estas: 

-Atención para a tramitación de prestacións, solicitude de axudas, programas de 

intervención, xestións ante administración públicas e privadas necesarias para resolver 

situacións persoais da usuaria e calquera outra cuestión relacionada coa súa 

profesión. 

-Contactos con institucións públicas e privadas para manter relacións con outros 

profesionais e derivar ás usuarias que necesitaron un tipo de atención especializada. 
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Número e identificación das usuarias dos Servizos de Atención social: 

Servizo de atención social 

Nº de usuarias                                            106 

Nº de atencións                                          698 

Nº de derivacións á outras 
administracións 48 

 

 

É esencial destacar un dato: moitas das consultas que unha muller expón, referidas a 

cuestións da vida diaria, son a chave para, ao facela entrevista e informe social, 

detectar situacións problemáticas que precisan programas de intervención concretos 

por parte da profesional contratada polo Servizo. 

 

Por outra parte, as derivacións que as Traballadoras Sociais fixeron chegar a outras 

institucións formaban parte do programa de intervención específico aplicado a cada 

usuaria ou familia e que requirían de atención profesional especializada á que as 

Traballadoras Sociais non podían facer fronte pola súa formación e recursos. 

 

Metodoloxía: 
Empregan unha metodoloxía de intervención individual coas seguintes fases: 

A. Estudo 

B. Diagnóstico 

C. Plan de Traballo 

D. Tratamento / Intervención 

E. Avaliación / Terminación 

F. Seguimento 

Os instrumentos metodolóxicos que empregan constan basicamente dos seguintes 

elementos (en soporte papel e informático): ficha de usuaria, informe social, programa 

de intervención, follas de seguimento e follas de derivación. 
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DATOS GLOBAIS DOS SERVIZOS DO PROGRAMA DE RECURSOS DE 
APOIO DIRIXIDOS A MULLERES CON DISCAPACIDADE AUDITIVA 
 

SERVIZOS Nº USUARIAS E 
USUARIOS Nº ATENCIÓNS 

Servizo de Atención 
Xurídica 249 747 

Servizo de Atención Social 106 698 

TOTAL 355 1445 

 

Orzamento: 21.000,00 € 

 

5.1.9.Programa de promoción das mulleres con discapacidade. 
 
O Servizo Galego de Igualdade colabora coa Asociación Down Galicia  e Cogami 

(Confederación Galega de Minusválidos) no programa de promoción de mulleres 

afectadas por discapacidades psíqueicas a través do cal se facilitan recursos e apoio 

ás mulleres con discapacidade co fin de superar condicións de desigualdade.  

Neste programa, realizado en varias localidades galegas nas que a asociación Down 

Galicia conta con sede, desenvolveuse o programa PROMOCIÓN DA MULLER 
 
Obxectivos: 

- Desenvolver e fomentar habilidades sociais nas mulleres con discapacidade 

logrando mellorar as súas posibilidades de integración social e laboral. 

- Desenvolver as capacidades persoais para a independencia e preparación 

para a adquisición  dunha vida de calidade. 

- Potenciar as habilidades para a autonomía persoal e social 

- Fomentar a interacción e comunicación no contexto social 

- Disfrutar dos recursos que ofrece a comunidade 

- Potenciar e desenvolver contidos académicos funcionais de cara a súa 

aplicacion no ámbito laboral 

- Adquisición e consolidación de habilidades de afrontamento, toma de decisións 

e solución de problemas 

- Desenvolver hábitos de vida saudables. 

 
Acitividades do programa: 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 175

 
A) Habilidades sociais e da vida diaria: 

- Actividades adicadas amellorar as capacidades de escoita activa, expresión e 

comunicación, a través de distintas dinámicas. 

- Sesións de habilidades instrumentais, dando especial relevancia ao manexo do 

euro, no que se compaxinaron exercicios na aula con saídas a locais 

comerciais co fin de realizar compras sinxelas 

- Adestramento no afrontamento de críticas e na solución de problemas 

- Actividades de formacion en educación sexual, orientadas a coñecer e valorar 

o propio corpo así como as relacións de parella 

- Sesións adicadas a traballar os distintos roles da muller ao longo da súa vida 

 

B) Orientación e formación sociolaboral 
- Aplicación ao mundo laboral das habilidades adquiridas 

- Adestramento en habilidades sociolaborais 

- Desenvolvemento de sesións de traballo a través das cales se forma ás 

candidatas en relación coas novas tecnoloxías 

- Sesións de traballo de autocoñecemento para clarificar obxectivos profesionais 

e toma de decisións 

- Elaboración de curriculums vitae prelaborais 

- Simulación de roles de entrevistas persoais de traballo 

- Adestramento na búsqueda activa de emprego 

- Entrevistas prelaborais individualizadas 

- Formación en aula e no posto de traballo sobre contidos teórico-prácticos 

dunha determinada profesión 

- Realización de sesións individuais e grupais de orientación familiar 

- Información ás familias do seguimento de todo o proceso 

- Realización de visitas a empresas, cámaras de comercio e asociacións 

empresariais 

 

Temporalización: de xaneiro a decembro de 2005 

Número de usuarias: 125 mulleres 
Número de persoas beneficiarias indirectas: 315 familiares 
 

Orzamento: 24.000,00 € 

 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 176

5.2. Xornadas, foros, congresos 
 
5.2.1.  Curso de Intervención en Saúde desde un enfoque de xénero con mulleres 
privadas de liberdade. 
 

Obxectivos: Destacar o concepto de saúde integral das mulleres como estado de 

benestar biopsicosocial. Reflexionar sobre a realidade psicosocial das mulleres 

privadas de liberdade e debatir sobre as implicacións que o rol das mulleres ten na 

mesma. Comprender o funcionamento dun grupo e a súa tipoloxía. Coñecer os 

aspectos fundamentais da estructura dun grupo, a súa dinámica e as súas fases. 

Fomentar o autocoñecemento nas mulleres e potenciar o seu desenvolvemento 

persoal. Adquirir habilidades que faciliten a prevención e as respostas axeitadas ante 

as diferentes formas de violencia contra as mulleres. Detectar e corrixir actitudes 

negativas e desaxeitadas con respecto o VIH e as relacións sexuais, e descubrir 

prácticas mais seguras. 

Organismos Organizadores: Ministerio de Interior y Asuntos sociales (Secretaría 

General de Políticas de Igualdad), Instituto de la Mujer, Ministerio del Interior 

(Dirección General de instituciones penitenciarias). 

Entidade Colaboradora: Servizo Galego de Igualdade. 

Público Destinatario: Persoal dos centros penitenciarios e de ONGs que traballen en 

prisións. 

No curso participaron un total de trece persoas, doce mulleres e un home, en 

representación dos Centros Penitenciarios de Teixeiro (A Coruña), Pereiro de Aguiar 

(Ourense), A Lama (Pontevedra) e da Asociación de Axuda ao Preso de A Coruña. 
 
Lugar de celebración: Escola Galega de Administración Pública. Rúa Madrid, 2-4. 

Polígono de Fontiñas. Santiago de Compostela.  

Aula 11. 
 
Data de Realización: Do 28 de novembro ao 2 de decembro de 2005. 
 
Horario:  
 
 

 Luns a xoves 
 

Venres 

Mañás 
 

De 9.30 a 14.00 horas De 9.30 a 14.30 horas 

Tardes 
 

De 15.30 a 18.00 horas  
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Día 1. Presentación do curso: Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home 

e da Muller, Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias. Ministerio de Interior.  

Recursos para as mulleres galegas do Servizo Galego de Igualdade. Paloma 

Rodríguez Vázquez, Xefa de Sección de Programas do SGI 

Obxectivos e metodoloxía do traballo grupal con mulleres. O concepto de 
xénero. Xénero e saúde. Pilar Migallón Lopezosa. Psicóloga. Coordinadora do 

programa 

 

Día 2. Identidade feminina e autoestima. Beatriz Gálvez Ochoa. Psicóloga. 

Psicoterapeuta. Colaboradora do Programa de Saúde e Servizos Sociais do Instituto 

da Muller: Claves para traballar a autoestima nun grupo de mulleres. 

Día 3. - A violencia contra as mulleres. Identificación e traballo no medio 
penitenciario: Beatriz Gálvez Ochoa. Psicóloga. Psicoterapeuta. Colaboradora do 

Programa de Saúde e Servizos Sociais do Instituto da Muller. 

Mañá: Exposición de dos experiencias realizadas en centros penitenciarios: C.P. 

de Córdoba: Santiago Gallego. Traballador social.Juan Matamoros. Psicólogo, Elena 

Luque. Asociación Iemakaie. C.P. de Cumplimiento de Picassent (Valencia), Lourdes 

Albuixech Martínez. Traballadora social, Fernando Esparza Morera. Psicólogo, Sandra 

Pozuelo Romaguera e Verónica Sesma Sanz. Traballadora sociais. 

Tarde: A perspectiva de xénero na prevención da transmisión do VIH/SIDA en 

mulleres. Mercedes Palop Botella. Psicóloga do CAID de Alcorcón (Madrid). 

Colaboradora do Programa de Saúde e Servizos Sociais do Instituto da Muller. 

Día 4: O deseño e a avaliación dun proxecto Planificación da Fase II do 
programa. Creación de grupos de traballo, Pilar Migallón Lopezosa. 

 

5.2.2. Xornada formativa  “O proceso de regularización de inmigrantes” 
 

Dentro da programación anual de formación do persoal dos Centros de Información ás 

Mulleres e Centros de Acollida, o día 14 de marzo tivo lugar no salón de actos do 

Instituto Galego da Vivenda e Solo, en Santiago de Compostela, unha xornada 

formativo-participativa sobre o proceso de regularización de inmigrantes. 

 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 178

Esta xornada contou coa asistencia da maioría do persoal que presta os seus servicios 

nos devanditos centros. 

 

Para o desenvolvemento desta formación contouse coa presenza de Alberto Linares 

Ferrer, Xefe da Dependencia de Traballo e Asuntos Sociais da Subdelegación do 

Governo de Lugo. Entre outros temas tratáronse: 

 

- Diferentes tipos de solicitudes: de autorización de residencia e de traballo, 

de estadía por estudos, informe guvernativo para tramitar un visado de 

residencia, estadía de menores, tarxeta en réxime comunitario, etc. 

- O proceso de normalización de traballadoras estranxeiras para o ano 2005 

(Facilitouse a guía de información). 

- As instruccións de desenvolvemento da orde PRE/140/2005, de 2 de 

febreiro, sobre o procedemento aplicable ó proceso de normalización 

previsto na disposición transitoria terceira do R.D. 2393/2004, de 30 de 

decembro, polo que se aproba o regulamento de Lei Orgánica 4/2000, de 

11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a 

súa integración social. 

 

ASISTENCIA:  78 persoas (76 mulleres e 2 homes) 

 

Orzamento: 1.236,01 € 

 

5.2.3. Xornada formativa dirixida a persoal de Centros de Información ás 
Mulleres de Galicia 
 

Data e lugar de celebración: 18 de novembro de 2005, Escola Galega de 

Administración Pública.  

 

Xornada de mañá: 
9.30. Apertura:  
María do Carme Adán Villamarín. Secretaria Xeral da Igualdade 

10.00. Panel: As mulleres inmigrantes en Galiza: a situación xurídica, social, sanitaria. 

Myriam Elena Cordero Maldonado. Tesoreira de ASMIREFE (Asociación Migratoria de 

Residentes en Ferrolterra) 

Rosa Ríos Cornes. Presidenta de ADILPA (Asociación de Inmigrantes 

latinoamericanos de Portas Abertas) 
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11.30. Relatorio: As mulleres xitanas. Integración ou asimilación 

María José Jiménez Cortiñas. Presidenta da Asociación de Mulleres Xitanas 

ADIQUERANDO 

Irene Jiménez Cortiñas. Técnica no programa ACCEDER da Fundación do 

Secretariado Xitano 

12.30. Pausa 
13.00. Relatorio: O novo Código Civil. Dificultades na súa aplicación.  

María Calvo López. Xuíza do Xulgado número 2 de Marín 

14.00. Xantar 
16.00. Presentación da ficha de recollida de datos para a memoria dos Centros de 

Información ás Mulleres 

Servizo Galego de Igualdade 

17.00. Mesa redonda: Os centros de información, tipoloxía, problemática e 

actuacións. 
Ana Kowalski Bianchi. Asesora xurídica do Centro de información ás mulleres de Vigo. 

Enma Sánchez Labandeira. Directora do Centro de información ás mulleres de Arteixo.  

Susana Gómez González. Directora do Centro de información ás mulleres da 
Mancomunidade Terras do Navea Bibei.  
 
18.00. Presentación de conclusións: 
Servizo Galego de Igualdade 

18.30.  Clausura: Ana Luisa Bouza Santiago. Directora Xeral do Servizo Galego de 

Igualdade. 

 

Número profesionais dos CIM asistentes 
102 mulleres 5 homes 

Número CIM representados 62 

CIM participantes por provincias 

Provincia da Coruña 22 

Laracha, Boiro, Sanxenxo, Culleredo, Ordes, Santa Comba, As Pontes, Santiago, Muxía, 

Arteixo, Padrón, Curtis, Coirós, Carballo, Ferrol, Zas, Ribeira, Arzúa, Ortigueira, Cee, Outes,  

Noia. 

Provincia de Lugo 10 

Palas De Rei, Chantada, Mondoñedo, Burela, Ribadeo, Vilalba, Quiroga,  Lugo, Sarria, 

Monforte. 

Provincia de Ourense 11 

Xinzo, Viana Do Bolo, A Pobra De Trives, Ourense, Maceda, Mancomunidade De Couso-
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Frieiras, Mancomunidade De Terras De Celanova, Muiños, Mancomunidade Navea-Bibei, 

Castrocaldelas, Verín. 

Provincia de Pontevedra 19 

Vilanova de Arousa, Nigrán, Bueu, Redondela, Vigo, Cangas, Lalín, Cambados, Poio, Marín, 

Moaña, A Guarda, Pontecaldelas, Ponteareas, Porriño, Soutomaior, Redondela, Pontevedra, 

A Estrada. 

 

Orzamento: 6.530,30 € 

 

5.2.4. Xornada: Mulleres Xitanas, Abrindo Camiños 
 

O pasado 19 de abril desenvolveuse no Hotel Puerta del Camino, en Santiago de 

Compostela, unha nova xornada organizada polo Servizo Galego de Igualdade, entre 

os seus obxectivos destacan: 

 - Facer visible o cambio social das mulleres xitanas. 

 -Identificar os elementos de dinámica social que debemos reforzar e aqueles 

que constitúen un obstáculo para o desenvolvemento persoal e social. 

 - Difundir boas prácticas. 

Os destinatarias/os eran Persoal técnico, representantes de asociacións de mulleres 

galegas xitanas, persoal dos Centros de Información ás Mulleres, Casas de Acollida e 

persoal dos Servizos Sociais dos Concellos. 

 
Desenvolveuse de acordo co seguinte programa: 

CONFERENCIA:  Facendo visibles as xitanas invisibles. María José Jiménez 

Cortiñas. Diplomada en Traballo Social. 

MESA REDONDA: 
Emprego e desenvolvemento persoal. Celia Gabarri Hernández. Educadora Social. 

Desenvolvemento persoal e social. María Ángeles Rodríguez Conejo. Traballadora 

Social do Centro de Día da Muller "O Mencer". 

Participación social e cultural. Ángeles Álvarez Arias. Traballadora Social da 

Asociación Chavós. 

PANEL: 
Saúde. María Soledad Jiménez Gabarri. Enfermeira. 

Boas prácticas en violencia de xénero. Sara Añino. Coordinadora da Área da Muller 

da Fundación Secretariado General Gitano. 

CONCLUSIÓNS: Irene Jiménez Cortiñas. Fundación Secretariado General Gitano. 
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ASISTENCIA: 117 persoas (115 mulleres e 2 homes). 

 

Orzamento: 8.436,90 € 

 

  

5.3. Proxectos europeos de traballo no ámbito da inserción social 
 
5.3.1. Proxecto IRIS.  
 
O Proxecto IRIS (Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) encádrase dentro 

da Iniciativa Comunitaria INTERREG III – A do Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

Organismo responsable: Servizo Galego para a Promoción da Igualdade do Home e 

da Muller. 

Entidades socias no ámbito de traballo con mulleres que exercen a prostitución 

• Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller, Alecrín. 

• Associação para o Planeamento da Família (APF) 

 

Entidades colaboradoras no ámbito de traballo con mulleres que exercen a 
prostitución. 

• Centro da muller Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela. 

• Centro da muller O´Mencer de Ferrol.  

• Programa mujer de Cáritas Diocesana de Lugo. 

• Centro Alumar de Cáritas Diocesana de Ourense. 

• Centro de día de Cáritas Interparroquial de Pontevedra. 

• Unidade móbil de Cruz Roja Española en Galicia. 

• Espaço Pessoa – APF. 

 
Obxectivo xeral  
Aplicar a perspectiva de xénero ao desenvolvemento integral da zona fronteiriza. 

 

Obxectivo específico no ámbito de traballo con mulleres que exercen a 
prostitución 

 Apoiar a mulleres que exercen a prostitución, dotándoas de posibilidades reais de 

participar na construción do desenvolvemento integral da zona, a través da formación 

e incorporación ao mercado laboral. 
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Vertente destinada a mulleres prostituídas. 
Formación e contratación de mediadoras sociais, usuarias dos centros beneficiarios,  

tanto en Galicia (por parte do Grupo de Estudos sobre a condición da muller, Alecrín) 

como en Portugal (por parte da Associaçao para o Planeamento da Familia). 

 
DESENVOLVEMENTO 
 
O Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller, Alecrín, foi a entidade socia 

encargada, por convenio, da coordinación desta parte do proxecto en Galicia, mentres 

en Portugal se encargou deste cometido a Associação para o Planeamento da Familia 

– Espaço Pessoa.de Porto. 

 

Participan no proxecto en calidade de entidades beneficiarias as seguintes: 

 

• Centro de día xestionado por Cáritas Diocesana de Lugo. 

• Centro de día xestionado por Cáritas Interparroquial de Pontevedra. 

• Centro da muller, Vagalume de Santiago de Compostela. 

• Casa de acollida xestionada por Cáritas Diocesana de Ourense. 

• Centro de día, O´Mencer de Ferrol. 

• Cruz Roja Española en Galicia. 

 

As usuarias destes centros son mulleres que exercen ou exerceron a prostitución ás 

que se pretende mellorar as súas condicións de vida dotándoas de formación, 

asesoramento e apoio que lles permitan optar pola realización de un traballo 

remunerado e recuperar a autoestima, eliminando a estigmatización que sofren na 

sociedade. 

 

Alecrín, como entidade coordinadora en Galicia, xestionou a contratación de 7 

mediadoras sociais destinadas a cada un dos centros beneficiarios para realizar as 

súas funcións. Previamente á súa contratación, cada centro fixo unha selección de 

entre as súas usuarias basados na súa experiencia diaria coas mesmas e nas súas 

capacidades sociais e laborais.  

 

En cada un dos centros galegos traballou unha mediadora social desde o 1 de 

febreiro, exceptuando en Cruz Roja Española en Galicia contratada desde o 30 de 

xuño na unidade móbil creada co proxecto ISADORA (Iniciativa Comunitaria 

INTERREG III A; xefe de fila: Servizo Galego de Igualdade; entidade socia: Comissao 
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para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres de Portugal; finalizado a 31 de 

decembro de 2004). Creíase inoportuna e innecesaria a contratación sin que a 

unidade móbil tivese un programa de actuación que ata esa data non foi definitivo. 

 

En Portugal, APF- Espaço Pessoa contratou a unha mediadora social de entre as súas 

usuarias desde o 1 de marzo de 2005 ata o 30 de novembro.  

 

Formouse ás mediadoras sociais mediante 9 accións ou módulos formativos, 5 dos 

cales se impartiron de forma conxunta para todas as mediadoras por parte de Alecrín 

no seu centro ubicado en Vigo mediante dúas xornadas formativas. Os demáis 

módulos impartíronse de forma individual e coa metodoloxía estimada como adecuada 

por cada centro de traballo durante o período de contratación. 
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FORMACIÓN CONXUNTA. 
 
Os módulos de formación que se acordaron impartir de forma conxunta ás 

mediadoras, por parte da entidade socia Alecrín, no seu centro de día en Vigo, son os 

seguintes: 

 
Vigo, 21 de marzo de 2005 
 

• Módulo I: Coñecemento do mundo da prostitución. 

• Módulo II: Técnicas de comunicación. 

• Módulo III: Apoio e acompañamento. 

 

Vigo, 27 de xuño de 2005 

• Módulo VIII: A igualdade de oportunidades. 

• Módulo IX: A violencia de xénero. 

 

Os días 20 e 21 de outubro realizouse un encontro formativo en Porto – Portugal, 

como actividade formativa conxunta complementaria ás anteriores. 

 

 
FORMACIÓN INDIVIDUAL. DO  30 DE XUÑO AO 31 DE NOVEMBRO 
 
Os módulos de formación que se acordaron impartir de forma individual ás mediadoras 

por parte dos centros onde traballan son os seguintes: 

 

• Módulo IV: Hábitos de vida saudables. 

• Módulo V: Información para o emprego. 

• Módulo VI: Técnicas de oficina. 

• Módulo VII: Recursos para mulleres. 

 
Comenzáronse a impartir estos módulos o 1 de febreiro (exceptuando á mediadora 

social contratada para traballar na unidade móbil de Cruz Roja Española en Galicia 

que comezou o 30 de xuño) e finalizaron o 30 de novembro. 
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6. CULTURA, OCIO E DEPORTE 
 
Os costumes, os coñecementos, a creación e as manifestacións artísticas que 

constitúen o que entendemos por cultura en sentido amplo, contribúen a reforza-lo 

conxunto de valores e crenzas sobre as que se sustenta a determinación de roles 

estereotipados. Pero tamén poden contribuír ó necesario cambio de mentalidades que 

posibilite a construción dunha nova cultura de igualdade sen estereotipos de xénero. 

 

De feito, os valores e as crenzas que sustentan a distribución de roles e funcións 

sociais entre mulleres e homes experimentaron importantes cambios nos últimos 

tempos, cambios asociados á crecente incorporación das mulleres ós distintos ámbitos 

da esfera pública. 

 

Precísase poñer en marcha mecanismos que posibiliten incrementa-la participación 

feminina en todo tipo de manifestacións culturais e artísticas. Ademais, esa maior 

presenza debe contribuír a favorece-lo seu empoderamento, incorporándose en 

igualdade de condicións ós espazos de poder e influencia. Así mesmo, é necesario 

visualiza-las diferentes contribucións das mulleres ó patrimonio cultural, potenciando a 

presenza das mulleres nas distintas producións no eido da cultura, do pensamento e 

da arte, desde unha perspectiva non sexista. 

 

A importancia das diferentes manifestacións da cultura na consecución da igualdade 

de oportunidades entre homes e mulleres está recoñecida explicitamente en 

normativas e directrices europeas, estatais e autonómicas.  

 
Doutra banda, cómpre fomentar entre a poboación feminina un maior aproveitamento 

e gozo do seu tempo de lecer. O concepto de ocio ou tempo libre presenta uns trazos 

característicos das pautas sociais que xorden da civilización industrial e que tiveron 

como consecuencia a ampliación do tempo libre, repercutindo na cultura, no modo de 

vida e no traballo das sociedades avanzadas. 

 

Pero, sen embargo, e a pesar dos avances producidos, a realidade evidencia fortes 

desigualdades por razóns de xénero no uso do tempo libre. Aínda que os cambios 

sociais e laborais descritos afecten tanto a homes como a mulleres, estas seguen 

sendo, en xeral, as responsables de realiza-los traballos domésticos e, polo tanto, non 

dispoñen da mesma cantidade de tempo para o ocio cós homes. A “dobre xornada” 
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constitúe, deste xeito, para as mulleres, un obstáculo importante para o uso do tempo 

de lecer. 

 

Dado que o ocio supón unha ruptura co cotián, o ocio activo constitúe o ámbito no que 

se poden encadra-las actividades físico-deportivas. 

 

Historicamente, as mulleres non participaron na actividade físico-deportiva como os 

homes, senón que foron excluídas desta práctica debido a moi diversos motivos, 

desde razóns sociais, ata razóns de índole educativa, culturais, de base fisiolóxica e 

de clase social. Así mesmo, durante moito tempo persistiron unha serie de mitos e 

crenzas sobre as mulleres e o deporte, que propiciaron esa desigualdade e 

discriminación das mulleres deportistas.  

 

É necesario, pois, contribuír ó fomento do deporte feminino, eliminando os 

estereotipos culturais sexistas que tanto a educación como os medios de 

comunicación historicamente veñen transmitindo. Contrariamente ó que se pensa, as 

diferenzas fisiolóxicas entre homes e mulleres non son tan significativas; sempre e 

cando os adestramentos se adapten ás súas características específicas, as mulleres 

poden practica-los mesmos deportes cós homes. 

 

Unha das consecuencias da transmisión de estereotipos sexistas foi a identificación da 

forza coa masculinidade e da feminidade coa delicadeza, de aí que na práctica 

deportiva feminina se rexeiten aqueles deportes nos que haxa contacto físico, nos que 

haxa que aplicar demasiada forza, etcétera. Cómpre, pois, estimula-la participación 

das mulleres naqueles deportes tradicionalmente masculinizados, de cara a conseguir 

unha verdadeira igualdade de oportunidades. 

 

6.1. Actividades de promoción das mulleres 
 
6.1.1. Actividades dos Centros de Información ás Mulleres 
 

Os Centros de Información á Muller teñen entre os seus cometidos realizar actuacións 

formativas, informativas e culturais, ademais de proporcionar atención directa ás 

usuarias. 

 

A través de este recurso organizáronse ó longo do ano 2005 diversas actividades 

lúdicas e culturais dirixidas a mulleres das comarcas rurais en que están localizados 

os Centros de Información á Muller. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, FORMATIVAS E INFORMATIVAS 
 
Cursos de artesanía:  Restauración en madeira. Bordados. Palillos. Pandeireta. 

Manualidades. Manualidades e restauración. Cociña tradicional galega. Cociña 

mediterránea. Cociña de Nadal Gancho artesán, bordado a man e a máquina. Curso 

corte e confección. Entretemento. Iniciación á cociña para mulleres e homes. Pintura 

decorativa en madeira e vidro. Arte floral. 

 
Cursos de formación ocupacional: Xestión empresarial para mulleres no mundo 

rural. Cociña. Xestión empresarial. Manipulador/a de alimentos. Informática. Xestión 

empresarial a distancia. Estética. Orientación profesional e habilidades sociais para o 

emprego. Coñecementos xurídicos básicos. Empresaria e xestión informática. 

Animación sociocultural. Relacións e boas maneiras. Empresaria e xestión informática. 

Obradoiros de Internet. Deseño gráfico por ordenador. Mecánica básica do automóbil. 

Formación ocupacional de Horticultura. Iniciación á informática. Perfeccionamento á 

informática. Electricidade. Fontanería básica. Cociña básica. Manipulación de 

alimentos. Auxiliar de axuda a domicilio. Iniciación á informática Windows 2000. 

Iniciación á informática: Word. Informática: Access. Iniciación a Internet. Telefonista – 

recepcionista. Secretariado de dirección. 

 

Actividades lúdico-deportivas: Bailes de salón. Iniciación a Tai-Chi. Ximnasia de 

mantemento e aerobic. Exposición de traballos dos cursos. Ioga. 

 
Actividades de fomento da saúde integral:   Dereitos e prestacións das enfermas de 

cancro de mama. Como convivir coa enfermidade de Alzheimer. Menopausa. 

Alimentación sa. Prevención da diabetes e o colesterol. Enfermidades, problemas e 

coidados da boca. Habilidades domésticas. Deseño básico de consumo. Osteoporose. 

Detección precoz do cancro de mama. Autoestima. Mulleres adolescentes. Mulleres 

maiores. Drogodependencias. Técnicas de relaxación. Primeiros auxilios no fogar. 

Anorexia e bulimia. ¿Quén coida das mulleres?. Preparación para o parto. Utilización 

das medicinas. Medicina preventiva no traballo á muller. Familia e diminuídos 

psíquicos. Primeiros auxilios e accidentes no fogar. A importancia dunha boa 

alimentación. Autoestima. A muller na menopausa. 

 
Actividades culturais:  
Concurso 8º marzo en igualdade de oportunidades coa poboación infantil. Debate 

sobre a proxección da película “Solo mía”. Exposición fotográfica “As mulleres do 
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mundo cara a cara. Recital poético sobre a muller e a poesía. Creación do Centro de 

documentación. Animación á lectura. Representación da obra “Eu dous e ti un” Visita 

cultural a Ourense e O Grove. Exposición: “Mulleres”. Exposición “As mulleres galegas 

no terceiro milenio”. Exposición sobre a violencia doméstica. Préstamos de libros e 

vídeos. Exposicións: Anualidades, tapicería e mimbre. Creación “Fondo bibliográfico 

muller”. Exposición: “Debuxos de Roser Capdevila”. Exposición “O eterno feminino”. 

Patrimonio rural e creación de roteiros etnográficos. Representación teatral “Cousas 

de mulleres”. Exposición: “As mulleres galegas no século XX”. Viaxe ó Parlamento de 

Galicia. Maratón de lectura. Certame artístico creativo literario. Contacontos. Cafés 

coloquio. Danza. Teatro “La vida sexual del español medio”. Exposición de pintura. 

Promoción á lectura. Exposición fotográfica: “Mulleres na Guarda”. Campaña de 

sensibilización nas escolas de lectura en igualdade. Teatro: “Mulleres” por Uvegá 

Teatro. Exposición colectiva de mulleres artistas. Obra de Teatro: “Ofelia sen a virtude 

do pudor”. Programa Fomento de lectura. Escritura e ilustración de libros de lectura. 

Os libros. Exposición: “Frei Martín Sarmiento”. Conta contos. 

 
Xornadas , charlas e conferencias:     
 
Políticas de igualdade e emprego. Exposición radiofónica de experiencias en 

profesións pouco comúns. Charla informativa sobre o CIM e as súas funcións. Plan de 

xubilación. Mutual Protexida. Familia e reparto de responsabilidades. Políticas de 

Igualdade. Violencia doméstica. Educación sexual responsable. Agresividade. Fracaso 

escolar. Microcréditos para as mulleres. Un reto político: a paridade. A muller e a 

empresa. Cara unha linguaxe non sexista. Obradoiro de coñecemento do euro. Unha 

experiencia persoal: ideas para futuras empresarias. Asociacionismo de mulleres. 

Malos tratos. Mozos/as agricultores/as. A importancia da imaxe na muller. Investir no 

futuro, a aventura de ter fillas e fillos. As mulleres na emigración. Malos tratos: 

Violencia doméstica. Problemática da xuventude. Xornadas pola tolerancia contra a 

violencia pola paz. Conmemoración do 25 de novembro. Pensión compensatoria. 

Currículo Vital: Técnicas de busca de emprego. Reciclaxe laboral. Novas Tecnoloxías: 

Internet, traballo a distancia. Como buscar en www. Onde buscar emprego. Como 

chegar a fin de mes. Vacacións en familia. Volta ó cole. Axudas para libros, 

seguimento escolar, comunicación colexio-familia. A mentalidade das amas de casa. 

Os novos roles da muller do século XXI. Educar en valores. Dereitos das Mulleres no 

Ordenamento Xudicial Español. Seminario de Técnicas de Busca de Emprego. 

Igualdade de Oportunidades. Muller centro da sociedade actual. Concienciación para o 

uso da linguaxe non sexista. Curso sobre políticas de igualdade. Información sobre a 
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posta en funcionamento do CIM. Programa de prevención da violencia: Conferencia no 

ámbito educativo e veciñal. Elaboración e presentación dunha axenda da muller. Clara 

Campo Amor, o legado dunha muller. Muller e emprego. Políticas de Igualdade. 

Coeducación. Evolución histórica do papel da muller. Diferenzas conceptos sexo e 

xénero. Técnicas de busca de emprego. A evolución dos dereitos da muller ó longo do 

século XX. Situación laboral da muller. Conciliación vida familiar e laboral. Prevención 

da violencia. Educar na adolescencia. Busca activa de emprego. Muller e 

discapacidade. A robótica. A informática ten xénero feminino. Día Mundial da no 

Violencia contra a Muller. 

 

6.1.2. Actividades de Concellos e Entidades 
 
Os Concellos e entidades realizan habitualmente actividades destinadas a facer 

posible a incorporación das mulleres á vida política, económica, cultural, social e 

laboral, o coñecemento do seu contorno, e fomenta-la relación e colaboración entre 

asociacións de mulleres. Entre elas destácanse as seguintes realizadas no ano 2005: 

 

Artesanía: Restauración de mobles, bordado, manualidades, pintura, cociña, punto de 

cruz, artesanía floral, traballo con vimbio, encaixe de bolillos, perfeccionamento do 

estaño, ganchillo, pintura en tea, pintura decorativa, cestería, taller de vidro, peiteado e 

automaquillaxe, pintura en vidro e barro, repostería. 

 

Actividades lúdico-deportivas: Viaxe á Costa da Morte, viaxe a Tui, viaxe a Baiona, 

aerobic, viaxe a Santiago de Compostela, viaxe a Andalucía, viaxe a Lisboa, viaxe a 

Chaves, viaxe a Braganza, viaxe a Zamora, viaxe a Cuenca, Viaxe a Alcalá de 

Henares, excursión Lugo e Ourense, viaxe á Ribeira Sacra, viaxe a Cantabria, viaxe á 

Rioxa, viaxe a Álava, viaxe a Fexdega, bailes de salón, viaxe semana verde de Silleda, 

viaxe a Segovia, natación, viaxe á cooperativa Hortoflor. 

  

Actividades de fomento da saúde integral: Tai - Chi, xornada sobre nutrición, taller 

de relaxación, taller de autocoñecemento e expresión corporal, xornadas de 

alimentación e dietética, obradoiro de Reiki, curso de risoterapia, xornadas nutrición e 

saúde, envellecemento e igualdade, nutrición, alzheimer e discapacidade, 

enfermidades cardiovasculares e saúde, xornadas sobre o coidado de enfermos, 

nutrición e conservación dos alimentos, primeiros auxilios, ioga. 
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Actividades culturais: Escola de teatro, deseño de páxinas web, mostrador 

informativo, xornadas de socialización e cultura, xornada de convivencia, xacobeo 

2004, feira Produart, taller de informática, día da muller do concello de Cervo, xestión 

de PEMES,  música e canto, bailes de salón, magosto, Entroido, proxecto samu. 

  

Xornadas, charlas e conferencias: Charla nutrición, charla medio ambiente, 

conferencia sobre emprego rural, conferencia sobre igualdade home - muller, charla 8 

de marzo, charla sobre autoestima, xornadas de consumo, conferencia sobre os malos 

tratos, seminario de información, seminario de busca de emprego, seminario de 

integración social a través das novas tecnoloxías, Asemblea Rexional en Santiago de 

Compostela, charla sobre alzheimer, seminario da muller xorda, charlas informativas 

de recursos destinados á muller, conferencia sobre violencia de xénero, xornadas de 

sensibilización, xornadas de asesoramento xurídico, charla sobre a muller na 

sociedade actual, xornadas sobre muller rural e empresa, congreso nacional de 

viúvas, xornada de novas tecnoloxías, xornada formativa de accións empresariais para 

a igualdade de oportunidades, seminario sobre a muller autónoma e a empresa, 

xornadas de mulleres emprendedoras, conferencia xurídica do matrimonio, vídeo 

fórum o papel da muller na sociedade, actos do día da non violencia contra as 

mulleres, seminario galego administrativo non sexista, charla sobre os dereitos da 

muller, charla a muller na tradición dos pobos, charla o papel da muller no medio 

ambiente, xornada asociacionismo, conferencia sobre valores da igualdade, xornadas 

de micoloxía. 

 
 
6.2. Biblioteca e videoteca 
 
O Servizo Galego de Igualdade conta cunha biblioteca especializada en muller que ten 

como obxectivo primordial buscar, seleccionar, adquirir, organizar, procesar e difundir 

o material bibliográfico relacionado coa temática de muller. Instalado na Praza de 

Europa, 15A - 2º do Polígono de Fontiñas (Santiago de Compostela), abre ao público 

en horario de 9:00 a 14:00 h. de luns a venres.  

 

Entre os fondos do servizo atópanse 5.258 monografías, 194 vídeos e 265 CDs 

procedentes do propio S.G.I., do Instituto da Muller e mesmo doutros organismos 

autonómicos con competencias en materia de igualdade e mesmo de compras 

efectuadas polo propio organismo. No ano 2005 efectuáronse en total 1.126 novas 

incorporacións. 
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Tamén conta, desde inicios do ano 2004, cun dossier de prensa para consulta en sala 

onde se arquivan novas de prensa autonómicas e nacionais relacionadas co xénero. 

Todos os fondos clasifícanse en torno a 17 familias temáticas da seguinte maneira:  

01 Administración do Estado 

02 Ambente Sociodemográfico 

03 Benestar Social 

04 Centros 

05 Ciencias 

06 Cultura 

07 Dereito, normativa 

08 Documentación-medios de comunicación 

09 Economía 

10 Educación 

11 Familia 

12 Marxinación 

13 Política 

14 Promoción da muller 

15 Saúde 

16 Sexualidade 

17 Traballo 

 

Con todo este material preténdese prestar uns servizos bibliotecarios que cubran as 

necesidades informativas das persoas usuarias. Así a biblioteca pon a disposición do 

público: o servizo de información e orientación bibliográfica, o servizo de consulta e 

lectura de materiais en sala (no ano pasado contabilizáronse un total de 74 consultas 

en sala), o servizo de publicacións periódicas e o servizo de préstamo a domicilio. Este 

último, efectúase por un período de 15 días, e ata un máximo de 5 exemplares. No 

ano 2005 efectuáronse un total de 755 préstamos, 426 entre o persoal do SGI, e 315 

préstamos externos.  

 

Na biblioteca tamén se elabora quincenalmente un boletín informativo co obxectivo de 

potenciar a difusión da información xerada no Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller, e tamén a que este recibe doutros organismos. 

 

Distribúese por correo electrónico ás seccións provinciais do SGI, ós centros de 

información á muller, e a todo o persoal do SGI. Así mesmo na páxina web deste 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 192

organismo almacenáranse tódolos números editados para facilitar a difusión a un 

maior número de persoas. No ano 2005 publicáronse un total de 23 boletíns.  

 

Este boletín informa das actividades e convocatorias organizadas polo Servizo, das 

convocatorias en temas sociais que se difunden no DOG,  información en calquera tipo 

de soporte –libros, vídeos, CDs, DVDs, informes, noticias de prensa relativas á muller- 

que van chegando a Biblioteca do SGI, e que está a disposición das persoas 

interesadas, e, por último, de información de actividades e convocatorias doutras 

entidades e organismos, que se reciben no SGI, ofertando as súas axudas, formación 

e actividades lúdicas, entre outros temas.  

Pódense formular consultas á biblioteca tanto en persoa como telefonicamente no 981 

545 364  e mesmo a través do correo electrónico biblioteca.sgi@xunta.es  

 
 
 
6.3.Campañas divulgativas. 
 
Sendo conscientes de que para acada-la igualdade real de oportunidades entre 

mulleres e homes temos que traballar en tódolos ámbitos, neste caso diriximos os 

nosos esforzos á cultura. 

Entendemos cultura nun amplío sentido que engloba, entre moi diversas actuacións, a 

creación e a difusión de obras destinadas á construción dunha nova sociedade sen 

discriminacións e sen estereotipos de xénero. 

A iniciativa posta en marcha descubrirá a voz propia das mulleres ó longo da historia e 

divulgará obras destacadas do pensamento feminista e da creación literaria das nosas 

compañeiras de séculos pasados. 

 

6.3.1. Campaña divulgativa “un cuarto de seu” 
 

O terceiro número da colección As Letras das Mulleres recolle unha das obras máis 

coñecidas da escritora feminista Virginia Woolf. Este ensaio é unha verdadeira crítica á 

sociedade da súa época pola pouca ou nula importancia qeu daba aos dereitos das 

mulleres. Así mesmo é un documento onde se relaciona a dignidade das mulleres coa 

existencia dunha certa independencia e co feito de desenvolver un traballo 

remunerado. 

 

Orzamento: 15.280,00 € 
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6.3.2. Campaña divulgativa “Orgullo e prexuízo” 
 

Esta obra da gran escritora inglesa Jane Austen, é o cuarto número da colección As 

letras das Mulleres. Nela analízase de xeito sutil e irónica a vida que as mulleres se 

vían obrigadas a levar, co obxectivo que xa tivo na súa época e polo cal foi elixida a 

súa publicacón, de provocar unha reflexión sobre os prexuízos que podemos ter e cos 

que podemos vivir, como primeiro paso para superalos e poder así vivir plenamente, 

desenvolvendo todas as nosas facetas.  

 

Orzamento: 15.280,00 € 

 
 

6.4. Concerto “8 de marzo” 
 
Con motivo da conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, e co 

obxectivo de divulgar os logros acadados polas mulleres adicadas a actividades 

artísticas e á recuperación do noso patrimonio cultural, celebrouse un concerto de 

gaita no Teatro Principal de Santiago de Compostela a cargo da gaiteira Susana 

Seivane ao que asistiron 150 persoas.  

 

Orzamento: 18.667,59 € 
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7. DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 
 

O desenvolvemento económico e a protección do medio son, na actualidade, dous 

obxectivos indisociables. O dereito a gozar dun ambiente san forma parte dos 

denominados dereitos de terceira xeración, pois hoxe en día xa non se concibe o 

desenvolvemento económico e social dun territorio a través dun sistema de produción 

e consumo non sustentable e prexudicial para o contorno. 

 

Precisamente, o concepto de desenvolvemento sostible implica o desenvolvemento 

económico e social combinado co respecto ó medio; isto é, unha transformación dos 

recursos compatible coa preservación do contorno, de xeito que o crecemento 

económico dunha zona non supoña o esgotamento deses recursos e a degradación do 

ecosistema, comprometendo a calidade de vida das futuras xeracións. 

 

Neste contexto, as mulleres como suxeitos con responsabilidade ética deben xogar un 

papel fundamental na consecución do obxectivo do desenvolvemento sostible, pois 

desempeñan un papel importante no desenvolvemento e ordenación do medio e, polo 

tanto, é imprescindible contar coa súa participación xa que o mellor xeito de tratalas 

cuestións ambientais é coa implicación de toda a cidadanía no nivel que corresponda. 

Ademais, a protección do medio deberá constituír un elemento integrante do proceso 

de desenvolvemento e non poderá considerarse de forma illada. 

 

Ademais, a práctica dun consumo racional que fomente a utilización de enerxías 

alternativas renovables, potencie a reciclaxe de residuos, o uso de produtos 

reciclados, e un consumo alimenticio responsable entre outras accións, é outro 

dos factores que se deben ter en conta neste terreo.  

 

Doutra banda, non hai que esquecer a crecente importancia da necesidade de contar 

con espazos habitables de calidade, que garantan o benestar e a calidade de vida 

para todos os cidadáns e cidadás; á vez que contemplen as necesidades específicas 

das persoas con algún tipo de dificultade, contribuíndo á supresión das barreiras 

arquitectónicas. 

 
Así mesmo, convén concibir espazos harmónicos co medio ambiente nos que estean 

presentes os equipamentos e servizos comunitarios necesarios, tanto no medio 

urbano coma no rural. A boa xestión do medio ambiente esixe, ademais, medidas 
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estratéxicas deseñadas a través dun método global, multidisciplinario e intersectorial, 

no que a participación e a dirección das mulleres se converte nun elemento 

fundamental, achegando coñecementos e experiencias derivadas da súa especial 

relación co contorno. 

 

Pouco a pouco están xurdindo estratexias globais de prevención e actuación, 

tendentes ao sustento do desenvolvemento e da calidade de vida local. En efecto, 

elementos como a conservación e o respecto do contorno, a consecución de espazos 

habitables e a práctica dun consumo racional e responsable contribúen a unha mellor 

calidade de vida, á vez que deben constituír unha garantía da saúde integral das 

persoas, prestando especial atención ás características e necesidades propias do 

colectivo feminino.  

 

Por outro lado, parece plausible que, para conseguilo desenvolvemento do medio rural 

resulta fundamental  apoialas iniciativas  femininas, así como fomentar a súa 

representación en postos de responsabilidade e en asociacións que contribúan a un 

desenvolvemento integral do medio rural. 

 

7.1. Proxectos de desenvolvemento 
 
Proxecto IRIS.  
 
O Proxecto IRIS (Iniciativas Rurais para a Igualdade Sociolaboral) encádrase dentro 

da Iniciativa Comunitaria INTERREG III – A do Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

Período de execución previsto: xullo de 2004 a decembro de 2005. 

Período de execución real:  xaneiro a decembro de 2005. 

Organismo responsable: Servizo Galego para a Promoción da Igualdade do Home e 

da Muller. 

Entidades socias 

• Federación de Empresarias de Galicia (FEGA) 

• Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller, Alecrín. 

• Associação para o Desenvolvemento Integrado da Cidade de Ermesinde 

(ADICE) 

• Associação Nacional de Empresarias (ANE) 

• Associação para o Planeamento da Família (APF) 

• Câmara Municipal de Braga. 
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• Câmara Municipal de Chaves. 

 

Entidades públicas colaboradoras. 

• Centro da muller Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela. 

• Centro da muller O´Mencer de Ferrol.  

• Programa mujer de Cáritas Diocesana de Lugo. 

• Centro Alumar de Cáritas Diocesana de Ourense. 

• Centro de día de Cáritas Interparroquial de Pontevedra. 

• Unidade móbil de Cruz Roja Española en Galicia. 

• Espaço Pessoa – APF. 

• Concello de As Neves. 

• Concello de Xinzo de Limia. 

• Concello de Muíños. 

• Concello de Allariz. 

• Concello de Verín. 

• Concello de O Porriño. 

• CEIP  “Valle Inclán”. Mugueimes – Muíños (Ourense) 

• CEIP “Pazo da Mercé”. As Neves (Pontevedra) 

• CEIP “Rosalía de Castro”. Xinzo de Limia (Ourense) 

• Escola EB 2/3 Nadir Afonso. Chaves (Portugal) 

• Escola EB 2/3 de Alfena. Valongo (Portugal) 

• Escola EB 2/3 de Lamaçães. Braga (Portugal) 

 

Obxectivo xeral  
Aplicar a perspectiva de xénero ao desenvolvemento integral da zona fronteiriza. 

 

Obxectivos específicos 

1.- Implicar ás mulleres rurais da zona de actuación no relanzamento económico da 

mesma fomentando a súa inserción laboral  por medio da formación, especialmente en 

novas tecnoloxías e creación de empresas. 

 

2.- Apoiar a mulleres que exercen a prostitución, dotándoas de posibilidades reais de 

participar na construción do desenvolvemento integral da zona, a través da formación 

e incorporación ao mercado laboral. 

 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 197

3.- Previr situacións de desigualdade por razón de xénero a través de actuacións 

educativas nas que se estimule o recoñecemento por parte das xeracións máis xoves, 

do valor dos traballos das mulleres, das similitudes e diferenzas entre as actividades 

actuais e as do pasado recente e as coincidencias de funcións entre mulleres das 

zonas fronteirizas. 

 

Accións previstas por vertentes de actuación. 
 

Vertente destinada a mulleres rurais. 

1.- Articulación e mantemento de tres telecentros en Galicia (Concellos de Xinzo de 

Limia, As Neves, Muíños) e  un en Portugal (Concello de Valongo) onde se informará, 

formará e asesorará a mulleres rurais no manexo de novas tecnoloxías e en creación 

e xestión de empresas. 

2.- Posta en funcionamento dun “telebus” atendido por profesionais con experiencia en 

formación en novas tecnoloxías que achegará a formación nesta materia a aquelas 

mulleres que residen en lugares máis afastados ou que teñen menos dispoñibilidade 

para desprazarse aos telecentros. 

 

Vertente destinada a mulleres prostituídas. 

1.- Formación e contratación de mediadoras sociais, usuarias dos centros 

beneficiarios,  tanto en Galicia (por parte do Grupo de Estudos sobre a condición da 

muller, Alecrín) como en Portugal (por parte da Associaçao para o Planeamento da 

Familia). 

 

Vertente destinada a comunidades educativas. 

1.- Constitución de laboratorios dotados de material de apoio (medios audiovisuais, 

fotografías, material para a realización de entrevistas...), en tres centros educativos de 

Galicia (As Neves, Muíños e Xinzo de Limia) e tres de Portugal (Braga, Chaves e 

Valongo) para a realización dunha investigación histórica escolar sobre os traballos 

das mulleres, as similitudes e diferenzas entre as distintas xeracións actuais e entre 

mulleres de un e outro lado da fronteira. Cos resultados desta investigación, levarase a 

cabo unha exposición itinerante que servirá de incentivo a outras comunidades 

escolares para incorporar a igualdade de oportunidades de forma efectiva nas súas 

programacións. 

 

Accións xerais. 

1.- Articulación dunha páxina web de educación virtual en materia de xénero. 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 198

2.- Creación dun centro de documentación sobre a igualdade de oportunidades. 

3.- Publicación dos resultados do proxecto. 

4.- Realización dun encontro final entre todas as entidades e persoas usuarias 

implicadas que servirá para difundir as accións realizadas, expoñer e acordar 

posibilidades futuras de implementación e revisar aqueles puntos do proxecto con 

maiores dificultades co obxecto de mellorar as actuacións programadas en futuros 

proxectos. 

 

No seguinte cadro faise unha síntese das accións previstas e as acadadas 

actualmente: 

 

Accións Obxectivo previsto Medida actual 

Formación en mediación 
social 9 acciones formativas 

10 acciones formativas + 
formación conxunta en 

Porto 
Telecentros  4 telecentros 4 telecentros 

Telebus 1 telebus 1 telebus 

Centro de documentación 1 centro 1 centro 

Encontros 1 encontro final 1 encontro final 

Exposición itinerante  1 exposición 1 exposición 
Deseño da investigación 
histórica 1 deseño 1 deseño 

Páxina expositiva do 
proxecto 1 páxina 1 páxina 

Publicación de resultados 1000 exemplares 2500 exemplares 
 

 

Outros resultados respecto aos obxectivos xerais son: 

 

Investigación do alumnado 6 centros 6 centros 

Implicación do profesorado 6 centros 6 centros 
Inserción de mulleres en 
mediación 9 mulleres 8 mulleres 

Mulleres formadas en 
telecentros 60 mulleres 133 mulleres 

Mulleres formadas en 
telebus 60 mulleres 248 mulleres 

Funcionamento de 
telecentros 4 concellos 4 concellos 

Situación do telebus 6 concellos 5 concellos 
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Asistentes ao encontro final 100 persoas 195 persoas 
Participación na 
investigación 200 escolares 159 escolares 

Exposición itinerante 6 localidades 6 localidades 

Centro de documentación 200 persoas usuarias 753 persoas usuarias 

Web do proxecto 200 consultas 2466 consultas 
 

 

Descrición das actividades realizadas. 
 

1) VERTENTE DESTINADA A MULLERES RURAIS. 
 
 
TELECENTROS 
 
O día 11 de marzo de 2005 firmáronse convenios entre a entidade xefe de fila –

Servizo Galego de Igualdade- e tres concellos galegos -Concello de Xinzo de Limia, de 

As Neves e Muíños-, polo que se comprometeron a proporcionar e habilitar os medios 

humanos e materiais que resultasen precisos para posibilitar a execución das 

seguintes actuacións: 

 

• Acondicionamento e posta a disposición dos locais necesarios para o 

establecemento dun telecentro, dotándoo de mobiliario e material 

informático adecuado para o seu funcionamento.  

• Formación das usuarias do telecentro no manexo de novas tecnoloxías e 

creación de empresas. 

• Información e difusión do programa. 

• Participación nas reunións de coordinación. 

 

As citadas actuacións, exceptuando o acondicionamento do local –xa que este 

telecentro funciona desde fai anos- tamén debían ser realizadas por parte da 

Associação para o Desenvolvemento Integrado da Cidade de Ermesinde, en Valongo 

(Portugal), entidade socia á que se dotou de presuposto dentro do proxecto para 

levalas a cabo na parte portuguesa. 

 

Os concellos galegos colaboradores nesta acción do proxecto, acondicionaron locais 

propios con mobiliario e equipos informáticos (requeríuselles unhas mínimas 

condicións nos equipos informáticos) para proceder ao segundo punto de actuación: a 

formación, orientación e asesoramento de mulleres rurais. 
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A entidade socia, Associação para o Desenvolvemento Integrado da Cidade de 

Ermesinde, en Valongo (Portugal) –cuxo telecentro existía previamente ao proxecto 

IRIS- tamén comenzou a súa actividade en relación coa formación para o proxecto 

IRIS. 

 

O persoal técnico responsable de cada telecentro realizou a captación de usuarias 

(mulleres rurais da zona) mediante distintos sistemas (bandos, inserción de anuncios 

nos medios locais de comunicación, bases de datos propias e o boca a boca) 

coordinado desde a entidade socia, FEGA. Posteriormente analizáronse as demandas 

e necesidades de dita poboación para elaborar un programa formativo en relación 

coas materias de xestión empresarial e novas tecnoloxías, adaptado e flexible á 

situación das mulleres a formar.  

 

Tamén ofreceron a posibilidade ás súas usuarias de cuidar dos seus fillos e fillas 

mentres acudían á formación, mediante un servizo de gardería cercano ao lugar onde 

se impartiron os cursos. 

 
 
TELEBUS  
 
Debido a que non todas as mulleres teñen oportunidade de acudir a un telecentro ou 

outro lugar onde acceder ás novas tecnoloxías por falla de disponibilidade horaria, de 

transporte e/ou outras causas, no proxecto existe unha acción a partir da cal se 

experimenta a itinerancia de formación en novas tecnoloxías e xestión empresarial no 

rural galego e portugués, adaptándose á situación das mulleres desas zonas. Para elo 

púxose en funcionamento un telebús que conta con dez ordenadores e con 

capacidade para formar a vinte persoas por sesión.  
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Itinerario. 
 

 
 

O persoal técnico de cada concello prestouse a colaborar coordinando en cada zona a 

busca e captación de usuarias, os itinerarios a seguir e a adaptación do horario 

formativo, ás características e situacións das alumnas. No caso dos concellos galegos 

contactouse desde a entidade xefe de fila de forma directa e foi a Associaçao Nacional 

de Empresarias de Porto en Portugal a encargada de contactar e xestionar a 

formación do telebús na zona portuguesa. 

 

Módulos formativos. 
 

I.  Xestión empresarial. 

II. Acercamento a Internet. 

 

CONCELLO DATAS 
LOCALIDADES 
NOVAS 
TECNOLOXÍAS 

LUGAR 
XESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Verín  17 ao 21 de outubro  

Albarellos de 
Monterrey 
Pazos 
Queirugás 
Tamaguelos 

Centro de 
Verín 

Chaves 24 ao 4 de novembro  

Rebordondo 
Vilar de Nantes 
Valdanta 
Stº Estevão 
Stº António de 
Monforte 

Rebordondo 
Stº Estevão 
Valdanta.  
 

Allariz 7 ao 11 de  novembro  

San Vitorio 
Torneiros 
Hundías 
Nanín 
Meire 

Centro de Allariz 

Valongo 14 ao 18 de  novembro  

Barreiro de Cima  
Sampaio 
Outrela 
Balselhas 

Alfena 

Porriño 21 ao 25  novembro Porriño 
Torneiros Centro de Porriño
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Horas de formación. 

 

Xestión empresarial: 15 horas 

Novas tecnoloxías: 2 horas en cada localidade do concello. 

 

Cada concello decidiu o reparto da xornada: os módulos impartíronse pola mañá ou 

pola tarde e cun horario adaptado ás necesidades das usuarias. 
 
 

 
 
2) ACTUACIÓNS XERAIS 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Ubicado no Servizo Galego de Igualdade Praza de Europa, 15 A 2º  en Santiago de 

Compostela, creado al inicio del proyecto, dotado de 1149 exemplares (libros, DVD e 

CD) relacionados coas mulleres empresarias, creación de empresas, desigualdade de 

oportunidades en relación á educación, cultura, traballo, historia das mulleres, 

prostitución,... e cun número de consultas de 753 ata a data de finalización do 

proxecto. 

 
 
PÁXINA WEB: www.proxectoiris.org 
 
Trátase dun lugar na Web de difusión do proxecto IRIS en dous idiomas (galego e 

portugués), á vez que un espazo de intercambio de documentación e información 

entre as entidades socias do proxecto xa que contén un área privada á que sólo poden 

CONCELLO Módulo novas tecnoloxías Módulo xestión empresarial 

Verín 32 alumnas 7 alumnas 

Chaves 38 alumnas 16 alumnas 

Allariz 44 alumnas 14 alumnas 

Valongo 26 alumnas 10 alumnas 

Porriño 39 alumnas 22 alumnas 

Total 179 69 
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acceder esas entidades a través dunha contraseña e clave de usuario personais que 

por suposto se lles facilitou. 

 

Na súa portada consta de seis pestañas:  

1. Galicia – Norte de Portugal: onde se informa da eurorexión, situación das 

mulleres na eurorexión e a Iniciativa Comunitaria INTERREG III A. 

2. Proxecto: qué é, obxectivos, entidades socias, colaboradoras, áreas de 

traballo, ámbitos de actuación, fases e financiamento. 

3. Mulleres rurais: descrición desta vertente, metodoloxía, telecentros, telebús e 

recursos para emprender. 

4. Comunidades educativas: descripción, exposición itinerante, investigación 

histórica, publicacións. 

5. Centros de día: descrición, formación, servizos, problemática específica e 

pestaña de información de cada un dos centros de día colaboradores. 

6. Utilidades: novas, eventos, boletín electrónico, resultados do proxecto, 

actividades previstas, enlaces, centro de documentación e publicacións. 

 

Ademáis dun método de difusión do proyecto e por tanto dos seus obxectivos, accións 

e entidades socias e colaboradoras, é un mecanismo de traballo entre aqueles/as que 

participan onde poderán encontrar todo aquelo relacionado co proxecto no momento 

que o precisen. 

 

Ata a data de finalización do proxecto realizáronse 2466 sesións. 
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Actividades de xestión e coordinación do partenariado levadas a cabo 
 

 
REUNIÓNS DE COORDINACIÓN 
TRANSNACIONAIS GALICIA – 
PORTUGAL 
 

ENTIDADES 

I.1. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Santiago 
de Compostela, 24 de xaneiro de 2005. 

Servizo Galego de Igualdade 
Cámara Municipal de Braga 
Cámara Municipal de Chaves 
Associação para o Desenvolvemento 
Integrado da Cidade de Ermesinde 
Associção Nacional de Empresarios 
Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín 
Associação para o Planeamento da Familia 
Federación de Empresarias de Galicia 
Concello de As Neves 
Concello de Xinzo de Limia 
Concello de Muíños 
EOSA Consultores 

I.2. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Vigo, 21 
de marzo de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín 
Associação para o Planeamento da Familia 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra   
   
Centro de día da muller O´Mencer  
  
Cáritas diocesana Lugo  

I.3. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Santiago 
de Compostela, 21 de abril de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Tagen ata, lingua e comunicación 

I.4. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Chaves, 
10 de maio de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Cámara Municipal de Chaves 
Tagen ata, lingua e comunicación    
  
Escola EB 2/3 Nadir Afonso de Chaves   
Escola EB 2/3 Lamaçães de Braga   
Escola EB 2/3 de Alfena - Valongo  
  
CEIP Pazo da Mercé de As Neves   
CEIP Valle Inclán de Mugueimes – Muiños  
  
CEIP Rosalía de Castro de Xinxo de Limia 
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I.5. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Vigo, 17 
de xuño de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Tagen ata, lingua e comunicación    
  
Escola EB 2/3 Nadir Afonso de Chaves   
Escola EB 2/3 Lamaçães de Braga   
Escola EB 2/3 de Alfena - Valongo  
  
CEIP Pazo da Mercé de As Neves   
CEIP Valle Inclán de Mugueimes – Muiños  
  
CEIP Rosalía de Castro de Xinxo de Limia 

I.6. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Valongo, 
23 de xuño de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Cámara Municipal de Braga 
Associação para o Desenvolvemento 
Integrado da Cidade de Ermesinde 
Associção Nacional de Empresarios 
Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín 
Associação para o Planeamento da Familia 

I.7. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Vigo, 27 
de xuño de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín 
Associação para o Planeamento da Familia 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra 
Cáritas Diocesana de Ourense 
Centro de la mujer Vagalume  
Centro de día de la mujer O´Mencer  
Cruz Roja Española en Galicia 
EOSA Consultores 

 
REUNIÓNS DE COORDINACIÓN 
GALICIA 
 

ENTIDADES 

II.1. Reunión de coordinación Galicia. 
Santiago de Compostela, 28 de xaneiro 
de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Grupo de Estudos sobre a Condición da 
Muller, Alecrín 
Cáritas Interparroquial de Pontevedra 
Cáritas Diocesana de Ourense 
Centro de la mujer Vagalume  
Centro de día de la mujer O´Mencer  
Cáritas diocesana Lugo 
Cruz Roja Española en Galicia  
  

II.2. Reunión transnacional de 
coordinación Galicia – Portugal. Santiago 
de Compostela, 18 de maio de 2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Concello de As Neves 
Concello de Xinzo de Limia 
Concello de Muíños 

II.3. Reunión de coordinación Galicia. 
Santiago de Compostela, 12 de xullo de 
2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Tagen ata, lingua e comunicación 
Pezpiloto 
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II.4. Reunión de coordinación Galicia. 
Santiago de Compostela, 26 de xullo de 
2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
Tagen ata, lingua e comunicación 
Pezpiloto 

 
REUNIÓNS DE AVALIACIÓN GALICIA 
 

ENTIDADES 

III.1. Reunión de avaliación externa. 
Santiago de Compostela, 25 de maio de 
2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
EOSA Consultores 

III.2. Reunión de avaliación externa. 
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 
2005. 
 

Servizo Galego de Igualdade 
EOSA Consultores 

 

 

O recoñecemento do papel das mulleres como axentes nos procesos de 

desenvolvemento das sociedades rurais, consecuencia en gran medida da acción do 

movemento internacional de mulleres, comezou a manifestarse nas últimas dúas 

décadas, a partir das iniciativas de Nacións Unidas. Nembargante, as accións 

realizadas ata o momento son todavía moi limitadas e é preciso consolidar os logros 

obtidos. O proyecto IRIS tratou de aplicar un enfoque de xénero ao desenvolvemento 

rural o que significa cuestionar que a pertenza a un sexo biolóxico condicione a forma 

e as posibilidades de desenvolvemento humano e a satisfacción das necesidades 

fundamentais, que van máis alá da subsistencia. A integración das mulleres no 

desenvolvemento da zona débese considerar como un proceso para facilitar a 

adquisición de poder, entendido como a capacidade para aumentar a súa autonomía e 

convertirse en axente de cambio, e non sólo como un mero factor de produción ou 

como un medio para aumentar a eficiencia e eficacia das accións.  

 

O traballo con mulleres rurais planteado pretende recuperar a aportación 

socioeconómica do que se deu en chamar o colectivo invisible cuxo traballo 

habitualmente non é recoñecido, non é remunerado e non figura en estatísticas 

oficiais. A efectos de mellorar as condicións de vida das mulleres da zona fronteiriza 

entre Galicia e Portugal é necesario, en primeiro lugar, facer evidente a súa propia 

existencia e as súas capacidades. Isto significa que elas e o traballo que efectúan 

deben contar co recoñecemento por parte do seu entorno e delas mismas. A este 

respecto a súa formación e asesoramento jxogan un papel en canto ao valor engadido 

do proxecto. Máis aínda si eses servizos se prestan tendo en conta cada situación 

persoal, adaptando as infraestructuras, programas e persoal ás usuarias e non ao 
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contrario –como sole realizarse- De aí a formación en materia empresarial e de novas 

tecnoloxías, a itinerancia da formación, o trato individual por parte das persoas 

formadoras e asesoras, a posibilidade dun servizo de gardería durante a formación, a 

adecuación horaria,… 

 

Igualmente, outro elemento innovador consiste en favorecer un cambio de mentalidade 

a través da educación das xeneracións futuras con criterios de igualdade de trato e de 

igual valoración de funcións. Nesta experiencia o novedoso implica o aprendizaxe de 

novos valores e actitudes nas comunidades escolares, integrando unha materia 

durante o curso escolar que traballou a igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres, e en particular, a valoración e visibilización do traballo das mulleres.  

 

En canto aos colectivos de exclusión da zona do proxecto encontramos que, en xeral, 

as e os profesionais que traballan en contacto con mulleres prostituidas, denuncian o 

desarraigo social no que viven, a precariedade das súas condicións de vida, as 

carencias asistenciais e a imposibilidade de acceso ao mundo laboral. Habitualmente, 

o único discurso que escoita a sociedade é o de personas expertas que traballan con 

este colectivo. O proxecto actual presenta como principal vertente innovadora o 

brindar a oportunidade ás mulleres prostituidas de facer chegar a súa voz, as súas 

reivindicacións a todos aqueles ámbitos nos que existe capacidade de actuación 

política e social para mellorar ou modificar as súa condicións de vida. Para iso, se lle 

deu a posibilidade tanxible a oito mulleres prostituídas de obter ingresos e formación a 

partires do desempeño dunha actividade laboral reglada como mediadora social. Este 

é un dos aspectos fundamentais do proxecto e un factor inédito no traballo con 

mulleres vítimas da prostitución.  

 

Desde a perspectiva da responsabilidade, o respeto ao medio rural e a súa poboación, 

perteneciente a todo tipo de colectivos, enténdese que o proxecto IRIS nace das 

necesidades concretas da zona recoñecendo o dereito das mulleres a implicarse na 

promoción, o diseño, a xestión e posta en marcha dos seus propios proxectos de vida 

autónomos e totalmente válidos. 
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7.2. Xornadas de participación e difusión 
 
7.2.1. Proxecto IRIS. Encontro final 
 
 
   Data: Sábado, 5 de novembro de 2005.  

   Lugar: Santiago de Compostela  

   Ponentes:  

- Ana Luisa Bouza Santiago. Directora Xeral do Servizo Galego para 

a Promoción da Igualdade do Home e da Muller.  

- Lidia Senra Rodríguez. Secretaria Xeral e membro da Secretaría 

das Mulleres do Sindicato Labrego Galego. 

-  Paula Ríos Curbeira. Coordinación ámbito educativo. 

- Ana Catarina S. Feio de Avezedo. Representación do alumnado. 

- Teresa María Xará Dias Pereira Dantas Leite. Representación do 

profesorado. 

- Ana Míguez Vigo. Presidenta do Grupo de Estudos sobre a 

Condición da Muller, Alecrín. 

- Isabel Holgado Fernández. Coordinadora da Asociación Línea de 

Investigación y Cooperación con Inmigrantes Trabajadoras Sexuales 

(LICIT) 

- María do Carme Adán Villamarín. Secretaria Xeral da Igualdade. 

Xunta de Galicia. 

 

   Dinamizadores/as: 

-  Paula Carballeira Cabana. 

- Consello de Galeg@s Ilustres. 

- José Ángel Noya Ruanova. 

- Ramón Torrente García. 

- Sandra González Márquez. 

- Carme Paz Diéguez. 

- Silvia Pérez Freire. 

 

   Entidade avaliadora:   

- EOSA. 

 

   Público asistente: 195 participantes     
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- 15 persoas adultas de Portugal. 

- 60 persoas adultas de Galicia. 

- 54 alumnos/as de Galicia.  

- 76 alumnos/as de Portugal. 

 
 

7.2.2. Charlas informativas do Servizo de Información Laboral (IDC) 
 

Como servizo complementario ás accións de informaicón, orientación e asesoramento, 

organizáronese reunións e charlas en temas xerais e puntuais en relación cos 

intereses das mulleres e sobre o seu importante papel como protagonista do 

desenvolvemento da comunidade. 

 

A) Charla debate: O papel da muller rural no século XXI 
O 27 de xullo tivo lugar en Carnota esta charla-debate centrada na necesidade de 

conseguir a equidad en tres piares básic para a muller: 

A igualdade de opotunidades e a conciliación entre a vida familiar e laboral 

A consecución real do pleno emprego 

Lograr o aceso da muller á toma de decisións. 

 

Asistentes: 75 mulleres 
 

B) Charla-debate: A problemática das dorgas no seo familiar 
O 19 de setembro, en Carnota, celebrouse esta charla-debate centrada en ofrecer 

suxestións e estratexias para afrontar un problema de drogas. 

Os aspectos máis destacados nos que se fixo fincapé foron: 

Nos afrontar a situación de xeito alarmista senon de forma serena, valente e aberta 

reflexionando calmadamente sobre a situación. 

Valorar a dimensión do problema tentando de ceñecer a situaión real e o nivel de 

gravedade 

Facer fronte ao problema, non ocultalo, colaborando estreitamente cos profesionais, 

revisando actitudes e valores familiares para conseguir un achegamento ao fillo ou 

filla, logrando ou aumentando a comunicación e o diálogo para unha solución 

conxunta. 

Completouse con información das diferentes institucion e centros especializados aos 

que dirixirse en caso necesario. 

 

Asistentes: 22 mulleres 
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7.3. Formación para a participación no desenvolvemento sostible 
 
Co obxectivo de valorizar o papel das mulleres do medio rural como sustentadoras dun 

contorno vivo e para visibilizar o protagonismo da smulleres na construcción do medio 

rural desde o desenvolvemento sostible, o SGI impulsa a formación das mulleres no 

exercicio do liderado no seu ámbito 

 

7.3.1.  Programa de Muller e Dirección de Asociacións 
 
Ao abeiro da resolución do 15 de decembro de 2004, modalidade D, Programa de 

funcións Directivas. A Federación Provincial de Mullres Rurais da Provincia de 

Ourense desenvolveu o Programa Mulleres e Dirección de Asociacións. 

Con este programa pretendeuse ofrecer ás mulleres a formación necesaria para 

favorecer a súa capacitación na xestión das Asociacións ás que pertenecen así como 

posibilitar o acceso a funcións directivas a aquelas que desexen formar parte activa 

dentro da xestión das Asociacións, incluíndo en todo momento a perspectiva de 

xénero. 

 

Especificamente tratouse de capacitar ás mulleres do medio rural para asumir funcións 

directivas nas asociacións, potenciar a educación na igualdade de opotunidadeds, 

proporcionar ferramentes para mellorar a xestión e funcionamento das asociacions, 

dotar ás mulleres de información sobre os recursos e empoderar e capacitar ás 

mulleres novas para exercer cargos de liderado nas súas asociacions. 

Realizáronse 8 cursos de 20 horas de duración baixo o título de Mulleres e Dirección 

de Asociacións, que constaron dos seguintes módulos: 

 

Mólulo 1: Introducción á teoría de Xénero e Políticas de Igualdade (5 horas) 
Módulo 2: Muller e liderado. Bases para o empoderamento (2,5 horas) 

Módulo 3: Xestión de entidades sen ánimo de lucro. Subvencións (7,5 horas) 

Módulo 4: Técnicas de comunicacion e dirección de reunións (5 horas) 
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Lugar de imparticion Profesora  Datas de 
impartición 

Número 
de 

asistentes 
Asociación da comarca 
da Limia Milagros Álvarez Boo 20-5;  26-5; 

9-6; 16-6 10 

Asociación da comarca 
do Ribeiro 

Mª Concepción 
Blanco Piñeira 

7-7; 14-7; 
21-7; 28-7 9 

Asociación da comarca 
do Carballiño 

Mª Concepción 
Blanco Piñeira 

11-7; 18-7; 
1-8; 4-8 10 

Asociación da comarca 
de Monterrei 

Mª Concepción 
Blanco Piñeira 

13-7; 20-
7;27-7; 3-8 12 

Asociación da comarca 
da Baixa Limia 

Mª Concepción 
Blanco Piñeira 

17-7; 26-7; 
2-8; 8-8 10 

Asociación da comarca 
de Celanova Milagros Álvarez Boo 12-9; 19-9; 

26-9; 27-9 12 

Asociación da comarca 
de Conso-Frieias Milagros Álvarez Boo 13-9; 20-9; 

23-9; 4-10 8 

Asociación da comarca 
de Monterrei Milagros Álvarez Boo 21-9; 28-9; 

6-10; 12-10 12 

8 cursos   83 
 
Orzamento: 7.800 € 
 
7.3.2. Proxecto Labregas Líderes  
 

A Secretaría da Muller do Sindicato Labrego Galego, desenvolveu o proxecto 

Labregas Líderes para capacitar ás labregas para asumir o liderado e a dirección de 

proxectos que recuperen e valoricen o papel das mulleres no proceso da constitución 

dun medio rural sostible. 

 
Os obxectivos deste programa de formación de mulleres labregas foron os seguintes: 

 

- Capacitación técnico-social de mulleres labregas que lideren e dirixan 

proxectos de produción e comercialización de alimentos de calidade, de 

proximidade e con garantías 

- Coñecemento mutuo de labregas de distintas comarcas galegas para 

intercambio de opinións sobre problemas que nos afectan como mulleres 

habitantes e produtoras no medio rural e para elaborar propostas de actuación 

diante das administracións públicas 

- Coñecemento mutuo de labregas galegas e austríacas, considerándose 

importantes ditos encontros pola experiencia que supón o encontro con 
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mulleres doutras rexións da Unión Europea para analizar problemas comúns e 

elaborar propostas coordinadas, mesmo no seo dunha Constitución Europea 

- Formación de mulleres labregas que interioricen no proceso formativo a 

importancia que como mulleres temos en todo o mundo, e tamén nas nosas 

comarcas, para seguir sustentando sociedades rurais vivas, socialmente máis 

xustas e igualitarias, económica e medioambientalmente sostibles. 

- Como obxectivo último citar a propia experiencia en si de impulsar o 

desenvolvemento protagonizado por mulleres cun obxectivo común: sentirmos 

donas do noso futuro. 

 

METODOLOXÍA 
O presente proxecto formativo desenvolveuse en varias fases de actuación, 

encamiñadas a afondar e tomar conciencia as participantes paulatinamente do seu 

papel como promotoras e líderes de opinión formadas para os obxectivos descritos. 

Fixéronse actividades que posibilitaron: 

 

1. relacionarse as labregas entre si 

2. tomar conciencia do seu valor 

3. colectivizar dito valor 

4. detectar problemas e necesidades xerais e específicas 

5. animar con debates e posta en común a expresión de alternativas e iniciativas 

posibles 

6. coñecer directamente alternativas e iniciativas levadas a cabo por outras 

mulleres 

7. avaliar os resultados das experiencias que se coñeceron 

8. acompañar procesos e asesorar proxectos que individual ou colectivamente as 

labregas iniciaron en diversas comarcas 

9. estender a experiencia a outras mulleres, labregas ou non, que quixeron 

coñecela ou avaliala para elas 

 

ACTIVIDADES 
1. Visitas de labregas de distintas comarcas de Galicia con actividades de 

animación de debates en casas de labregas que xa teñen iniciado algún 

proceso de liderazgo acorde cos obxectivos descritos 

2. Actividades comarcais con labregas para preparar os obxectivos e contidos do 

intercambio con labregas austríacas e detectar a mulleres líderes participantes 

no programa formativo 
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3. Viaxe a Austria para coñecemento mutuo coas labregas austríacas de 

problemas comúns e de iniciativas levadas a cabo por elas para liderar 

proxectos de desenvolvemento do medio rural. 

4. Encontro anual da secretaría das mulleres do sindicato labrego galego en 

Quiroga 

 

PROGRAMA DEFINITIVO DE VISITA EN AUSTRIA 
- 19 de outubro: chegada e aloxamento en Viena 

- 20 de outubro:  

 participación nun curso na Universidade de Agricultura en Viena.  

Tema: Perspectivas para mulleres rurais (portavoces Heidi Rest-Hinterseer, Maria 

Vogt) cunha muller labrega de Galicia. Discusión con estudantes. 

 Visita da nova Asociación BIOAustria en Viena, na mesma casa da Bio 

información (Centro de información sobre produtos para consumidores) 

y VNÖ (Unión de tendas e vendedoras de produtos naturais). Coñecer 

as distintas asociacións, os seus obxectivos, o seu traballo 

 

- 21 de outubro: 

1. Visita de la organización FAIRWURZELT, un proxecto para mulleres con 

aspecto social 

2. Informe sobre o traballo, degustación de te e destinos talleres 

3. Visita das explotacións da rexión 

 

- 22 de outubro: 

1. Visita ao Mostviertel para encontro con Traude Beer-Heigl quen asesora para 

asuntos familiares rurais, presentación do traballo, experiencia necesidad. 

2. Visita dunha explotación nunha rexión 

3. Viaxe ao Mühlviertel, Alta Austria para visita do Centro de mulleres en 

Rohrbach: situación das mulleres na rexión, experiencia do centro, proxectos, 

problemas... 

 

- 23 de outubro 

• Asociación de desenvolvemento rexional Haslach con visita do taller de lana 

• Visita de explotación de Lisa y Hannes Hofer (prensa de sidra) 

• Encontro con labregas de ÖBV 

 

- 24 de outubro 
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1. Viaxe a Viena (3 horas) 

2. Visita do mercado bio no centro de Viena. Posibilidade de falar con labregos e 

labregas no mercado 

 

Orzamento: 10.000,00 € 

 

7.3.3. Encontro anual da Secretaría das Mulleres do SLG en Quiroga 
 

Os días 25 (día internacional en contra da violencia que afecta ás mulleres), 26 e 

27 de novembro, tivo lugar en Quiroga (Lugo) o encontro anual das mulleres do 

Sindicato Labrego Galego. Durante estes días, realizouse unha análise completa 

das actividades levadas adiante pola Secretaría das  Mulleres do SLG no último 

ano: actividades formativas, análise desde o punto de vista da cuestión de xénero 

dalgunhas lexislacións, viaxes de intercambio, traballo nas comarcas, etc 

 

Nas xornadas dedicóuselle un apartado especial a estudar as repercusións que 

para as mulleres labregas ten o modelo agrícola das explotacións que se 

coñeceron durante a viaxe a Andalucía de abril, así como as alternativas de 

produción e comercialización que algunhas afiliadas do SLG puideron descubrir 

durante a viaxe organizada pola Deputación da Coruña a Austria. 

 

Por outra parte, realizouse un debate sobre as propostas e os contactos realizados 

pola Secretaría das Mulleres na nova administración galega en relación con temas 

como a cotitularidade das explotacións agrarias; os servizos sanitarios, educativos, 

de coidado da infancia e das persoas maiores, etc. 

 

Outros puntos da axenda destes encontros foi un obradoiro sobre a condición de 

ser mulleres; ademais de varios espazos dedicados a analizar o borrador da Lei de 

orientación do desenvolvemento rural e da agricultura e a realización de propostas 

sobre a mesma, a explicación dos principais aspectos do acordo sobre 

encadramento e cotización á Seguridade Social dos traballadores e traballadoras 

agrarias por conta propia, ou a Lei de non violencia. 

 

O programa de actividades completouse cunha visita para coñecer a comarca de 

Quiroga, única en Galiza na que segue elaborándose aceite de oliva. 
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8. PLAN DE ACCIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 2002-2005 
 

A pesar das profundas transformacións sociais que se produciron nas últimas 

décadas, coa incorporación das mulleres a tódolos ámbitos da vida social, e os 

indubidables progresos xurídicos e formais inherentes a esta, o feito certo é que  non 

se pode falar, aínda, da existencia duna igualdade real entre homes e mulleres. 

 

Un dos problemas sufridos pola poboación de sexo feminino que maior relevancia e 

gravidade reviste hoxe en día é a violencia de xénero, por canto constitúe un atranco 

para a igualdade, o desenvolvemento e a paz, impedindo que as mulleres gocen dos 

seus dereitos e liberdades fundamentais, tal e como se recoñece nos foros de 

participación internacionais, sendo, ademais un importante problema social e político, 

expresión máis directa da relación de desigualdade entre homes e mulleres.  

 

Loitar pola erradicación da violencia contra as mulleres desde unha perspectiva de 

xénero implica asumir posturas que incorporen unha mirada crítica á realidade social e 

a posta en marcha de medidas baseadas nun compromiso sen fisuras entre as 

institucións e a colectividade social. A sociedade está tomando conciencia, pouco a 

pouco, non só da gravidade da violencia contra a muller, senón da verdadeira 

dimensión do problema, que hoxe  supera o carácter privado e pasa a ser considerado 

incluso como un atentado contra a propia sociedade, como un ataque á esencia 

mesma da digna convivencia democrática. 

 

A adopción dun enfoque integrado e multidisciplinar que permita aborda-la complicada 

tarefa de erradica-la violencia de xénero esixe a coordinación e cooperación entre 

tódolos organismos implicados no desenvolvemento de actividades de orientación, 

acollida e apoio ás mulleres vítimas de violencia. 

 

As accións postas en marcha demostraron ser valiosas para sensibilizalo conxunto da 

sociedade e dar a coñece-lo fenómeno da violencia, para modifica-la concepción 

tradicional existente que o consideraba un problema do ámbito privado. Agora, segue 

sen resultar doado para as mulleres agredidas da-lo paso de denuncia-los seus 

agresores polo que a Administración debe seguir intensificando a súa acción nesta 

liña. 

 

Un dos retos actuais é a análise para fixar liñas de actuación conxunta e de 
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colaboración entre as diferentes institucións unindo as achegas académicas, 

profesionais, baseadas na experiencia, e imprescindibles para elaborar propostas que 

deriven na concreción de situacións realmente igualitarias para as vítimas de violencia. 

Por este motivo, é preciso articular de forma sistemática as medidas que se deben 

adoptar encadrándoas nun marco adecuado no que se interrelacione os distintos 

ámbitos de aplicación desde a cooperación interinstitucional durante un período de 

tempo determinado. 

 

O plan de acción contra a violencia de xénero en Galicia, pretende ser ese marco a 

través do que se realizarán as diferentes actuacións procurando a creación dunhas 

condicións que permitan ás mulleres desenvolverse de maneira igualitaria. Un plan 

que esixe e necesita do traballo de toda a sociedade, pero sen esquecer, en ningún 

momento, a acción comprometida dos poderes públicos na firme loita pola 

erradicación da violencia en tódalas súas manifestacións. 
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9. PREVENCIÓN 
 

As medidas preventivas e educacionais revisten unha importancia vital na loita para a 

erradicación do grave problema da violencia de xénero, aínda que pola súa natureza 

non verten resultados a curto prazo, senón a medio e longo prazo. Traballar desde 

unha perspectiva preventiva convértese no eixe básico deste plan, dirixida a fomenta-

los valores de igualdade, paz, non violencia...; prevención en varios niveis: 

 

No ámbito social, é preciso que haxa constante información dirixida, por unha parte, a 

conciencia-la sociedade respecto da gravidade do problema da violencia exercida 

contra a muller, e por outra, darlles a coñecer ás mulleres os recursos de que 

dispoñen no caso de sufrir calquera tipo de maltrato, contribuíndo así a poñerlle fin á 

cultura do silencio. 

 

Respecto dos medios de comunicación, cómpre traballar neste ámbito polo seu 

importante papel como vehículos transmisores da información, de estereotipos, e 

como creadores de opinión. 

 

No ámbito educativo como o mellor instrumento preventivo co que contamos para 

substituí-los modelos tradicionais sobre as condutas sociais de homes de mulleres por 

outros baseados no principio de igualdade. Educar desde as idades máis novas na 

escola, pero tamén educar a nais e pais e formar a educadores e educadoras, de 

maneira que se traballe con tódolos membros da comunidade educativa. 

 

No ámbito formativo, hai que actuar preventivamente, formando adecuadamente a 

diferentes profesionais que directa ou indirectamente deben atende-las mulleres 

vítimas de violencia co fin de optimiza-la súa capacidade para detectar e previr 

posibles casos de violencia. 

 

9.1.Actuacións de sensibilización social 
 

Cómpre sensibiliza-la poboación sobre a problemática da violencia de xénero para que 

tódolos actos de malos tratos saian á luz pública. Non so lles corresponde ás vítimas a 

súa denuncia, senón que toda a sociedade debe tomar parte neste arduo proceso. 

Tendo en conta o papel actual dos medios de comunicación como axentes de 

socialización, canles de transmisión da información ou creadores de opinión, a súa 
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importancia resulta evidente na prevención da violencia e na sensibilización social. 

 

9.1.1.Conmemoración do 25 de novembro 
 
O artigo 1 da Declaración sobre a eliminación da violencia contra a Muller da 

Asemblea Xeral das Nacións Unidas (Resolución 48/104 do 20 de decembro de 1993) 

define a violencia contra a muller como “todo acto de violencia baseado na pertenza ó 

sexo feminino que teña ou poda ter como resultado un dano ou sufrimento físico , 

sexual ou psicolóxico para as mulleres, así como as ameazas de tales actos, a 

coacción ou a privación arbitraria da liberdade , tanto se producen na vida pública 

como na privada”. 

 

Considérase que a violencia contra as mulleres non pode ser tratada por máis tempo 

como un problema persoal ou privado senón que debe afrontarse como o que 

realmente é, isto é , unha flagrante violación dos dereitos humanos máis elementais e 

un atentado á esencia mesma da convivencia en liberdade e democracia. 

 

 Precisamente por  esta dimensión social e cultural inherente á violencia de xénero  só 

a través da asunción  dunha responsabilidade compartida por parte da cidadanía no 

seu conxunto,poderemos erradicar  definitivamente esta terrible lacra da nosa 

sociedade. 

 
O Servizo Galego de Igualdade, co fin de sensibiliza-la poboación galega sobre a 

problemática da violencia de xénero, realizou actuacións conmemorativas do día 25 de 

novembro , día internacional contra a violencia contra as mulleres.  

Campaña  “Quérote...voute matar” 
A campaña de sensibilización e información titulada “Quérote...voute matar” dirixiada a 

resaltar as nefastas consecuencias da mal chamada violencia de baixa intensidade, 

consistiu na realización e divulgación dos seguintes documentos: 

- 3000 carteis, distribuidos entre organismos e entidades de Galicia 

- Anuncio de prensa, publicado nos 12 periódicos galegos 

- Producción dun spot de televisión, emitido a semán do 25 de novembro na TVE 

en Galicia, Antena 3 Galicia e Televisión de Galicia 

 

Orzamento: 64.295,07 € 
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9.2. Actuacións preventivas en educación 
 

Desde múltiples ámbitos profesionais e desde as diferentes administracións, 

coincídese na idea de que a educación  no respecto á dignidade, á igualdade, á 

tolerancia, é o núcleo fundamental das acción de prevención da violencia de xénero. A  

comunicación e colaboración entre a unidade familiar e a institución escolar resulta 

fundamental como medio de fomenta-la continuidade formativa do valor da igualdade ó 

longo de todo o proceso de maduración da persoa, xuntando deste xeito esforzos no 

labor educativo común.  

 

 

9.2.1. Proxecto RELACIONA en Galicia: Prevención da violencia de xénero desde 
o ámbito escolar 
 
Trátase dun proxecto de prevención da violencia de xénero dende o ámbito educativo. 

Promóveo o Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais en 

colaboración cos organismos de igualdade das comunidades autónomas. 

 

Mediante a sensibilización do profesorado sobre a intervención da cultura de xénero 

nas manifestacións de violencia observadas no seu contorno escolar pretende 

propiciar a construción de novos modelos de relación nas diferentes comunidades 

educativas que participen neste proxecto. Relacións que contribuirán a promover a 

interiorización dun “nivel de tolerancia cero” para coa violencia de xénero e que en 

definitiva, suporán favorecer o enriquecemento persoal a través da convivencia escolar 

solidaria entre alumnas e alumnos. 

 

Os seus obxectivos son: 

 

 Analizar as situacións de violencia que se producen nos centros educativos 

dende unha perspectiva de xénero.  

 Reflexionar sobre a importancia da práctica docente neste tema e sobre os 

modelos e os valores que se asocian á masculinidade e á feminidade.  

 Dar importancia ás relacións e á comunicación na convivencia escolar.  

 

Este proxecto de formación pode ser solicitado polo profesorado galego de niveis non 

universitarios constituíndose en grupos non superiores a vintecinco persoas. 

 

Este grupo pode estar constituído por profesorado de un ou varios centros. Sendo 
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imprescindible asegurar a estabilidade do grupo procurase fomentar unha constitución 

zonal e determinar un centro como comunidade escolar de referencia. 

 

O Proxecto RELACIONA en Galicia considérase unha actividade de formación 

permanente do profesorado. A participación do profesorado nesta actividade ten unha 

acreditación equivalente a doce horas de formación. 

 

Durante o ano 2005 celebráronse dúas edicións:  

1. No IES Carlos Casares, Viana do Bolo. Tamén participou nela profesorado do 

CEIP Bibei. Tiveron dereito a certificación 12 profesoras e 7 profesores.. 

2. No Centro Municipal de Formación de Narón. Participaron un total de 15 

docentes de distintos centros: 1 profesor e 12 profesoras. 

 

9.2.2 Programa experimental “Para unhas relacións de calidade, evitemos a 
desigualdade. Combatamos a violencia” 
 
Como parte da campaña que puxo en marcha a Secretaría Xeral da Igualdade con 

motivo do 25 de novembro, día da non violencia contra as mulleres, creouse este 

programa que se aplicou en diversos centros seleccionados de educación secundaria 

da nosa comunidade autónoma. 

 

Está orientado cara á prevención e á detección precoz da violencia de xénero e 

involucra ao profesorado e á mocidade galega. Traballa poñendo énfase nas 

potencialidades das relacións e non nos seus perigos, buscando implicar ás mozas e 

aos mozos na construción de relacións de calidade e interiorizando o principio de 

respecto cara a todas as persoas. Presta especial interese aos xermes da violencia de 

xénero como son as situacións de desigualdade, as ideas estereotipadas do que é ser 

home e ser muller e a concepción romántica do amor.  

 

O programa levouse a cabo mediante unha didáctica e nunha primeira fase 

contactouse con 21 institutos de secundaria para a súa implementación. Aínda sen 

rematar por este curso académico, está pendente a súa avaliación. 
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9.3. Formación  e investigación 
 

No papel de loita para a erradicación da violencia de xénero, o papel dos e das 

profesionais é dunha especial importancia. Proporcionarlles unha formación continua 

para unha óptima atención a mulleres vítimas de violencia é un aspecto prioritario na 

labor da prevención e solución de situacións de extrema gravidade. Favorecer a 

realización de estudios e encontros que afonden nas causas da violencia e no 

coñecemento do alcance real deste fenómeno social permitirá obter datos fidedignos 

sobre a violencia de xénero na sociedade actual. 
O Servizo Galego de Igualdade, a fin de mellor ano a ano, as actuacións e formación 

do persoal mantivo ao longo do ano varias reunións con persoal dedicado a atención 

das mulleres. 

 
9.3.1. Xornada formativa “Ruptura familiar: consecuencias legais e psicolóxicas” 
 

O pasado 20 de maio tivo lugar no "Hotel AC Palacio del Carmen", en Santiago de 

Compostela, unha nova xornada formativa á que estivo invitado todo o persoal dos 

Centros de Información ás Mulleres e o das delegacións provinciais do Servizo Galego 

de Igualdade. 

 

O esquema no que se desenvolveu a xornada estruturouse basicamente en dous 

bloques: 

 

Por unha banda contouse coa participación de Ana Díaz Martínez, profesora titular de 

dereito civil da Universidade de Santiago de Compostela que abordou a ruptura 

familiar desde o punto de vista xurídico tocando, tocando entre outros, os seguintes 

temas: 

 

- Modificación do Código Civil en materia de separación e divorcio. 

- Modificación da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro de Axuizamento Civil. 

- Modificación da Lei de 8 de xuño de 1957, reguladora do Rexistro Civil. 

 

Por outra banda a encargada do segundo relatorio foi Francisca Fariña Rivera, 

catedrática de psicoloxía básica: psicoloxía xurídica do menor da Universidade de 

Vigo, tocando o tema da ruptura familiar desde o punto de vista psicolóxico, que 

desenvolveu os seguintes puntos: 
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- Implicacións psicolóxicas do proceso de separación e divorcio. 

- Repercusións da separación nos fillos e fillas. 

- Síndrome de alienación parental (SAP). 

- Variables relacionadas cun bo axuste post-separación nos nenos e nenas. 

 

 

ASISTENCIA: 79 persoas (76 mulleres e 3 homes) 

 

Orzamento: 4.012,42 € 

 
9.3.2. Formación de persoal policial 

 

Co obxectivo de apoiar a formación, sensiblización e información que con respecto á 

violencia contra as mulleres deben adquirir os e as profesionais dos corpos policiais, 

colaborouse coa introducción e impartición por parte de persoas do Servizo Galego de 

Igualdade, de módulos formativos específicos sobre violencia de xénero na formación 

dirixida a este persoal nos seguintes cursos: 

Curso Policía Local. A Estrada, 18 de abril. 105 asistentes (5 mulleres, 100 homes) 

Curso XX Promoción Gardas. A Estrada, 27 de abril. 13 asistentes (2 mulleres, 11 

homes) 

Módulo violencia de xénero. A Estrada, 4 de maio. 13 asistentes (2 mulleres, 11 

homes) 

Curso Policía Local. A Estrada, 13 de setembro . 28 asistentes (4 mulleres, 24 homes) 

Curso para persoal policial. Santiago, 16 de novembro. 30 asistentes (5 mullers, 25 

homes) 

Curso Operativa policial nos casos de violencia de xénero. A Estrada, 21 de 

novembro. 20 asistentes (3 mulleres, 17 homes) 

 

9.3.3. Formación de profesionais da saúde 
 

O 15 de abril, celebrouse en Compostela a Xornada Aberta Muller e Saúde, dirixida a 

profesionais da Sanidade. Nesta xornada o Servizo Galego de Igualdade colaborou na 

formación das persoas asistentes en materia de violencia de xénero coa participación 

nunha mesa redonda sobre dito tema.  

 

9.3.4. FORMACIÓN DE PROFESIONAIS DA PSICOLOXÍA PARA A ATENCIÓN A 
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MULLERES vítimas de violencia “Intervención con mulleres maltratadas” 
 

A través do programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia 

desenvolvido polo SGI en colaboración co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, 

realizouse un programa formativo dirixido a profesionais da Psicoloxía co obxectivo de 

unificar criterios terapéuticos e de atención cara ás mulleres vítimas de violencia nas 

súas relacións de parella. Este programa de formación desenvolveuse do seguinte 

xeito: 

 

DATA: 17 de decembro de 2005 

ASISTENTES: 81 

 

ASISTENTES Profesionais dos CIM Profesionais do Programa TOTAL 

Mulleres  43 33 76 

Homes  5 9 14 

TOTAL 48 33 81 

 
DOCENTE: Felisa Balboa Cardoso. Psicóloga do CIM do Concello de Vigo 

TÍTULO: O traballo con mulleres sometidas a violencia de xénero 

PROGRAMA:  

1. Concepto de violencia de xénero 

2. Traballo de rede en violencia de xénero 

3. Tipos de intervención 

4. Recursos da comunidade 

 
 

9.3.5.Xornada formativa e de traballo. Programa Abrámo-lo círculo 
 

Celebrouse unha reunión de traballo para os/as terapeutas acreditados no programa 

“Ábramolo círculo” 

 

ASISTENTES: 14, 8 mullers e 6 homes. 

DATA: 11 de xuño de 2005 

ORDE DO DÍA: 
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1. Información por parte do coordinador da marcha do programa (análise da 

demanda) e resultados do seguimento do mesmo (satisfacción dos 

usuarios e as súas parellas co programa). 

2. Suxestións e debate da posibilidade de implantar un formato grupal de 

intervención. 

3. Implantación do consentimento informado no protocolo de intervención. 

4. Suxerencias para vindeiras actividades formativas 

 

 
9.3.6. Formación de profesionais da Psicoloxía. Sesión clínica Programa 
Abrámo-lo círculo 
 

Convocouse aos psicólogos membros do Programa “Abrámolo círculo”, sendo o 

ponente o psicólogo acreditado do programa D. Joaquín Prieto Flores. O título da 

ponencia foi: “Intervención psicolóxica en violencia masculina: o manexo das 

emocións”. A intervención estivo centrada na revisión teórica do manexo emocional 

proposta por Marsha M. Linehan e na presentación dun caso clínico pertencente ao 

programa. 

 

ASISTENTES: 14, 8 mulleres e 6 homes. 

DATA: 15 de outubro de 2005, de 10 a 14 horas 

LUGAR: Sede do COPG 

 

9.3.7. Curso de formación. Programa Abrámo-lo círculo. Abordaxe das cuestións 
de xénero nos programas de tratamento con homes 
 

TÍTULO: O agresor de mulleres nas relacións afectivas: prevención e pautas de 

intervención 

DOCENTE: Dr. D. Vicente Garrido Genovés. Profesor titular da Universidade de 

Valencia 

DESTINATARIOS: Psicólogos/as acreditados/as no programa e aqueles pendentes de 

formalizar o seu compromiso 

ASISTENTES: 14, 8 mulleres e 6 homes. 

DATA: 16 de decembro de 2005, de 16 a 21 horas 

PROGRAMA:  

1. O proceso de violencia e a motivación para agredir 

2. Tipos de agresores 

3. O acoso e outros predictores da violencia 
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4. O manexo do proceso de violencia 

5. Consideracións importantes acerca das vítimas 

6. A relación dialéctica entre o agresor e a vítima 

7. Conclusións 
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10. INTERVENCIÓN 
 

Resulta evidente  a necesidade de lles facilitar ás vítimas da violencia os recursos e 

servizos de apoio necesarios para afrontar esta situación, ademais de intensifica-las 

accións que leven a unha maior sensibilización social ante o problema e a unha 

igualdade de oportunidades real entre homes e mulleres contempladas como 

actuacións preventivas.  

 

Así pois, e  necesario que desde a Administración autonómica, e en colaboración con 

outras institucións, se adopten medidas que favorezan a atención ás vítimas de malos 

tratos, agresións sexuais e acoso sexual, adecuando sempre os recursos ás 

necesidades detectadas. 

 

Contar cunha infraestrutura suficiente para lles dar cobertura ás necesidades que 

presentan as mulleres vítimas de violencia figura entre os obxectivos  a conseguir, pois 

non só se considera fundamental actuar como transmisores da idea de non violencia 

realizando actividades preventivas. Sería pouco realista pensar que unha política de 

carácter preventivo pode eliminar radicalmente a violencia e , por iso, é necesario 

tamén prever medidas que permitan dar unha resposta adecuada ós casos de 

violencia. Así hai que ofrece-la capacidade e os medios para combatela, ofrecéndolles 

ás vítimas unha atención integral como servizos de acollida, protección policial, 

respostas adecuadas e eficaces desde a xustiza, etcétera. 

 

10.1. Atención a mulleres vítimas de violencia 
 

Optimiza-la atención ás mulleres vítimas de violencia e o obxectivo prioritario das 

actuacións a desenvolver polo Servizo Galego de Igualdade. Esta atención débese 

realizar a través da coordinación de tódolos recursos e colectivos profesionais 

implicados procurando asesoramento, acollida, protección e atención social, 

psicolóxica e xurídica. 

 

10.1.1.Centros de acollida 
 

Ante a situación de indefensión polos malos tratos e a violencia familiar en que se 

atopan moitas mulleres, nalgúns casos con grave perigo para elas e os seus fillos e 

fillas, a Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude formou 

unha rede de solidariedade entre as casas de acollida para mulleres maltratadas 
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cunha conexión entre elas, de tal xeito que as mulleres galegas que o precisen, por 

atoparse na referida situación de indefensión, teñan onde acudir. 

 

En colaboración cos concellos e outras institucións vense prestando, en distintas 

localidades, este servizo dirixido a mulleres que sofren malos tratos e ás súas fillas e 

fillos, co obxecto de que dispoñan dun tempo e un espazo no que poidan reorienta-la 

súa situación persoal, facilitándolle-las ferramentas elementais, tanto económicas 

coma psicosociais. 

 

Ante as graves situacións derivadas da violencia contra as mulleres no ámbito familiar 

e a dificultade para moitas delas de reorganiza-la súa vida nun prazo de tempo breve, 

articulouse una rede de pisos tutelados para acoller a aquelas mulleres que despois de 

residir temporalmente nunha casa de acollida, necesitan, aínda  sen correr riscos 

graves, un tempo máis prolongado para a súa inserción laboral e independencia 

económica. Permítelles contar con aloxamento compartido con outras mulleres en 

situacións similares durante o tempo necesario para recupera-la súa vivenda e ou 

encouza-lo seu proxecto de vida evitando precipitacións que impiden toma-las 

decisións máis axeitadas en cada caso. 

 
 

Localidade Centros Prazas Ingresos Ocupación Reins. 

   Atención 
mulleres 

Atención 
menores 

Atención  
mulleres 

Atención 
menores Laboral 

A Coruña Casa de acollida de 
A Coruña 15 32 21 47 26 6 

A Coruña Betanía de Jesús 8 26 5 42 5 22 

A Coruña Fogar Santa Lucía 18 11 0 78 0 3 

Culleredo Centro de acollida 
de Culleredo 7 2 0 7 12 0 

Ferrol Casa de acollida de 
Ferrol 15 20 12 23 13 8 

Ferrol Patronato 
Concepción Arenal 13 5 0 10 0 0 

Santiago Casa de acollida de 
Santiago 12 32 21 33 20 0 

Lugo Casa de acollida de 
Lugo 18 16 4 21 8 3 

Ourense Casa de acollida de 
Ourense 4 0 0 0 0 0 
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Pontevedra Casa de acollida de 
Pontevedra 20 17 31 26 54 7 

Vigo Casa de acollida de 
Vigo 31 33 23 91 72 8 

TOTAL  181 239 152 455 280 77 

CENTROS ESPECÍFICOS       

6 33 0 27 0 1 

7 18 1 18 1 3 
A Coruña 
Santiago 
Vigo 

6 2 0 16 0 0 

TOTALES  200 292 153 516 281 81 

   

Orzamento: 410.953,00 € 

 
10.1.2. Servizo de teleasistencia 
 

 En múltiples ocasións, as mulleres vítimas de violencia, a pesar de interpoñer 

denuncia contra os seus agresores, continúan sendo vítimas de ameazas, acoso e 

persecución co conseguinte risco que isto comporta. Para evitar que estas ameazas 

fagan periga-la integridade das mulleres articulouse en colaboración coa Policía 

Autonómica un Servizo de Teleasistencia. Este servizo consiste na conexión directa 

coa Policía Autonómica por medio da Telefonía móbil que permite a atención e 

protección inmediata das vítimas no momento en que corran  algún risco de agresión. 

Está destinado para aqueles casos en que existindo previa demanda xudicial ou 

sentencia firme o xulgado decida a súa conveniencia. 

 

Durante o ano 2005 utilizaron este servizo 26 usuarias. 
 
10.1.3. Punto de coordinación das Ordes de Protección 
 
A Lei de Enxuizamento Criminal, segundo redacción dada pola Lei 27/2003, de 31 de 

xullo no seu apartado 8º establece que “A orde de protección será notificada ás partes, 

e comunicada polo xuíz inmediatamente, mediante testemuña íntegra, á vítima e ás 

administracións públicas competentes para a adopción de medidas de protección 

sexan estas de seguridade ou de asistencia social, xurídica, sanitaria, psicolóxica ou 

de calquera outra índole. A estes efectos establecerase regulamentariamente un 

sistema integrado de coordinación administrativa que garanta a axilidade destas 
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comunicacións.”O Protocolo para a Implantación da Orde de Protección, no seu 

epígrafe 3.4, parágrafo 3º, apartado 2º, prevé o establecemento dun sistema de 

comunicación que permita a rápida remisión da orde de protección dende o Xulgado 

ao Punto de Coordinación. 

 

Así mesmo, o Real Decreto 355/2004 de 5 de marzo polo que se regula o Rexistro 

Central para a protección das vítimas de violencia doméstica, recolle na súa 

Disposición Adicional Única a “comunicación das ordes de protección ás 

Administracións públicas competentes en materia de protección social”, e a tal efecto 

establece que “Os secretarios dos xulgados e tribunais comunicarán as ordes de 

protección das vítimas de violencia doméstica que se adopten e as súas respectivas 

solicitudes, mediante testemuña íntegra, a aquel ou aqueles puntos de coordinación 

designados pola comunidade autónoma correspondente, que constitúan a canle única 

de notificación destas resolucións a centros, unidades, organismos e institucións 

competentes en materia de protección social en relación con estas vítimas, de acordo 

co establecido no apartado 8 do artigo 544 da Lei de Enxuizamento Criminal”. 

 

Na Comunidade Autónoma de Galicia, o Servizo Galego de Igualdade, Organismo 

Autónomo adscrito á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar procedeu, con data 

1 de abril de 2004, á designación do Centro de Información e Asesoramento á Muller 

de A Coruña como Punto de Coordinación das Ordes de Protección de Galicia (en 

diante PCOP). 

 

Como consecuencia disto, o Tribunal Superior de Xustiza en virtude do Acordo 

adoptado pola Sala de Goberno de data 14 de maio de 2004, insta a Xuíces e 

Tribunais a comunicar ditas resolucións ó PCOP. Durante o ano 2005 este servizo 

levou a cabo xestións de seguimento de 1340 vítimas de violencia e beneficiarias/os 

de medidas cautelares, ou no seu caso penas accesorias; prestando servizos 

ininterrumpidamente durante todo o ano a través do Centro 24 horas de Galicia. 

 

A labor de seguemento realizada en cada ún dos casos ten sido diferente en función 

das circunstancias e a problemática de casa caso. Ademáis da información e 

asesoramento xurídico personalizado, ofrécense tamén os seguintes recursos: 

- Asistencia Xurídica Gratuíta, e o acceso inmediato á Quenda Específica de Violencia 

froito do Convenio subscrito entre o Consello da Avogacía Galega e a Comunidade 

Autónoma;  
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- Atención psicolóxica a través do programa dirixido a vítimas de violencia, en virtude 

do convenio asinado co Colexio Profesional de Psicólogos de Galicia, e financiado 

pola Comunidade Autónoma;  

- A xestión dos mecanismos de acceso á Renda Activa de Inserción, e calquera outra 

prestación ou axuda que a Comunidade Autónoma, administración local ou nacional 

puidera agora ou no futuro dispoñer a favor das vítimas;  

- Os ingresos nos Centros de Acollida ou no seu caso Traslados de Seguridade a 

outras Comunidades Autónomas. 

- A isto haberá que engadir as xestións oportunas con Forzas e Corpos de Seguridade 

do Estado, ou no seu caso os órganos xurisdicionais, sobre todo en aqueles 

supostos nos que se comunica ó PCOP o quebrantamento das medidas cautelares 

ou penas accesorias adoptadas polos Xulgados e Tribunais da Comunidade 

Autónoma.  

- Así mesmo é de destacar a xestión inmediata dos teléfonos de marcación rápida 

facilitados pola Policía Autonómica en supostos de especial risco ou perigo do 

agresor. 

- A derivación ós Centros de Información ás Mulleres (CIM) dos máis de 70 concellos 

de Galicia, ós efectos dun contacto máis próximo no asesoramento da vítima; 

- O Centro 24 horas de Galicia, cos seus teléfonos de referencia, incluido o Teléfono 

da Muller, que funciona ininterrumpidamente todo o ano, para que as mulleres e 

vítimas de Galicia teñan á súa disposición un servizo integral de asesoramento as 24 

horas. 

 

A Coordinación, por tanto, entre os distintos estamentos destinados a procurar a 

protección das vítimas da violencia no ámbito familiar supón, a día de hoxe, un camiño 

recentemente iniciado no que algún destes estamentos detectan unha especial 

responsabilidade, e cuxo establecemento e consecución require unha canle áxil de 

transmisión entre o PCOP e os órganos xurisdicionais que é unha realidade a día de 

hoxe. 
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10.1.4. Atención a menores 
 

As e os menores dependentes de mulleres vítimas de violencia ou en situación de 

marcada desvantaxe social, participaron durante o verán en campamentos xuvenís 

organizados pola Xunta de Galicia a través dunha quenda de reserva de prazas 

específica. O obxectivo desta actividade foi o de fomentar a convivencia, a lformación 

educativa, escolar, a organización de actividades de animación sociocultural no ámbito 

do lecer e o tempo libre. Participaron un total de 62 nenos e nenas das distintas 

provincias galegas e en diversos lugares da nosa comunidade. 

 
 

10.2. Convenios e protocolos  de actuación 
 
10.2.1. Convenio co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia.  
 

Para a atención psicolóxica de homes con problemas de control e violencia no ámbito 

familiar e atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia. 

 

10.2. 2. Convenio coa Consellería de presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza. 
 
 Para o funcionamento do “Programa de Reeducación para Maltratadores de Xénero: 

Plan de Actuación na Comunidade Autónoma de Galicia” 

 

10.2.3. Convenio con Concellos e Entidades de Galicia.  
 

Para o desenvolvemento da Lei 7/2004 de 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes,  e a Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de medidas de 

protección integral contra a violencia de xénero. 

Co obxectivo de mellorar e reforzar os servizos de atención, emerxencia e 

recuperación integral das mulleres vítimas de violencia de xénero, e de posibilitar a 

mellora da accesibilidade tanto nas instalacións coma no funcionamento dos centros 

de acollida de Galicia, o Servizo Galego de Igualdade asinou convenios cos seguintes 

concellos e entidades titulares dos devanditos centros: 

Concellos: Vigo, Culleredo, Santiago, Ourense, Ferrol, Lugo,  

Entidades: Patronato Femenino Concepción Arenal (Ferrol), Cáritas Interparroquial 

(Pontevedra), Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais (Lugo), fogar Santa 
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Lucía (A Coruña), Betania de Jesús Nazareno (A Coruña) 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CONCELLOS E ENTIDADES PARA 
MELLORA E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE ACOLLIDA A MULLERES 
VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 
 
 CONCELLOS ENTIDADES 

A CORUÑA 3 3 

LUGO 1 1 

OURENSE 1  

PONTEVEDRA 1 1 

TOTAL  CONVENIOS                                         11 

ORZAMENTO                                                 131.610 € 
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11. Integración 
  

A articulación de medidas para logra-la incorporación plena á vida sociocultural das 

mulleres vítimas de violencia é o fin último do apoio que han de presta-los poderes 

públicos, facilitando o acceso a unha vivenda digna e o acceso ó mercado laboral. Por 

outra banda, unha última fase do proceso ten lugar cando as actuacións se desprazan 

do apoio ás vítimas ós intentos serios por cambia-lo comportamento dos homes 

agresores, e cara ó cambio de actitude dos homes en xeral. 

 

É fundamental dispoñe-los recursos necesarios para acoller e atender as mulleres 

vítimas de violencia, así como garanti-la súa autonomía, procurando a súa integración 

na vida social e laboral, a través de diferentes actuacións dirixidas a facilitarlles a 

busca de emprego, unha mellor formación, etcétera. 

 

Considérase importante incluír programas de tratamento para homes que exercen o 

maltrato doméstico ou acoso sexual. A importancia destes programas radica en que, 

ademais de ser un complemento esencial nos programas de atención psicolóxica para 

as vítimas, poden servir de apoio e complemento á intervención xudicial, supoñendo 

un medio de prevención da violencia. O tratamento recibido pola vítima é importante 

pero insuficiente se non se actúa simultaneamente sobre o agresor, o que contribúe a 

un maior grao de benestar para as mulleres vítimas de malos tratos. 

 

11.1. Programas de incorporación sociolaboral para mulleres 
 

A Administración autonómica é consciente de que a violencia contra as mulleres é un 

problema condicionado en gran medida polo contorno privado no que normalmente se 

produce, así como polos estereotipos de educación que seguen a perpetuala 

discriminación de xénero. 

 

Axilizar a tramitación urxente de prestacións económicas e apoialo desenvolvemento 

de programas de intervención social integral evitarán que se fagan crónicas situacións 

de violencia e facilitarán a erradicación da feminización da pobreza. 
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11.1.1 Programa de atención  psicolóxica dirixido a mulleres vítimas de violencia 
doméstica. 

O Servizo Galego de Igualdade en colaboración co Colexio Oficial de Psicólogos 
de Galicia, creou un programa de atención psicolóxica especializada coa finalidade de 

ofertar recursos terapéuticos que abran vías de recuperación a mulleres víctimas de 

violencia doméstica.  

O citado programa conta cun psicÓlogo/a coordinador/a e cunha rede de profesionais 

coa debida acreditación, que levan a cabo a intervención profesional a que se refire o 

programa en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Asimesmo, préstase un 

servizo telefónico de asesoramento e derivación para atención terapéutica 

personalizada. 

O teléfono de contacto permanente é o 629 777 595 do Colexio Oficial de Psicólogos 

de Galicia, as 24 horas do día, e a páxina web de dito colexio: 
www.cop.es/copgalicia. A través destes medios, de xeito anónimo e gratuíto, podese 

obter información e apoio. 

A través deste programa elaborouse un protocolo de actuación para os e as 

profesionais da Psicoloxía que participan no mesmo. Ademais elaborouse unha base 

de datos das usuarias que conta cos seguintes campos: 

Número 

Código 

Data de contacto 

DNI 

Nome e apelidos 

Teléfono 

Data de nacemento 

Nivel de estudos 

Ocupación  

Anos de convivencia 

 Descendencia 

Nome e apelidos do agresor 

Nome e apelidos do ou da terapeuta 

Código e teléfono do ou da terapeuta 

Estado do caso 

Número de sesións 



Memoria de actividades 2005 – Servizo Galego de Igualdade 
 

 235

Ampliacións  

Tipos de violencia sufrida 

 

 

Distribución trimestral de usuarias: 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL USUARIAS 

41 37 39 60 177 

 
Esto supón unha media mensual de 14,5 usuarias, sendo o mes de novembro con 29 

o de máis demanda de atención 

 

 

Distribución provincial de usuarias: 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

65% 25% 6% 4% 

 

Número total de usuarias e vinculación actual co programa: 

Altas En curso Abandonos Non inician TOTAL 
(5-04/12-05) 

127 129 41 4 301 

 

 

Distribución por provincias de terapeutas do programa de atención psicolóxica a 
mulleres vítimas de violencia: 

PROVINCIA PSICÓLOGAS PSICÓLOGOS TOTAL 

A CORUÑA 29 2 31 

LUGO 5 1 6 

OURENSE 2 3 5 

PONTEVEDRA 20 5 25 

TOTAL 56 11 67 
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Orzamento: 50.000 €. 
 

11.2. Rehabilitación de agresores 
 

O Servizo Galego de Promoción de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e o 

Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia asinou un convenio de colaboración, para 

desenvolver un programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control e 

violencia no ámbito familiar. 

 

Este programa ten como finalidade ofertar recursos informativos e terapéuticos que 

abran vías de recuperación a persoas maltratadoras, contando con psicólogos/as 

coordinador/a a designar polo Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia e cunha rede de 

profesionais coa debida acreditación, que levan a cabo a intervención profesional á 

que se refire o programa en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Tamén presta 

un servizo telefónico de asesoramento e derivación para atención terapéutica 

personalizada, desenvolvéndose igualmente a través da páxina web do Colexio Oficial 

de Psicólogos de Galicia. 

 

11.2.1.Programa Abrámo-lo círculo 
 

A violencia contra as mulleres é unha das preocupacións prioritarias, tanto da 

sociedade civil coma das institucións galegas, estatais e internacionais, e así, tanto a 

ONU  coma a Comisión Europea, esixen integra-la dimensión de xénero en tódalas 

políticas e en tódolos sectores. A necesidade de realizar accións que leven á 

tolerancia cero ante a violencia de xénero deixou de ser unha opción para se converter 

nunha das tarefas  fundamentais para aqueles organismos e entidades que traten de 

imprimir unha perspectiva de xénero ó desenvolvemento das súas actividades.  

 

As accións para a erradicación da violencia de xénero débense dirixir a palia-las 

consecuencias que esta ten sobre as mulleres vítimas de agresións e os menores 

testemuñas desta, a previla a través da educación evitando a irrupción de situacións 

de violencia na vida das mulleres de próximas xeracións,  a sensibiliza-la sociedade 

sobre a gravidade deste fenómeno e os homes agresores ou susceptibles de selo. 

 

O Servizo Galego de Igualdade en colaboración co Colexio de Psicólogos de Galicia, 

elaboraron un programa de atención psicolóxica para homes con problemas de 

autocontrol e violentos no ámbito das relacións de parella. Para contactar con este 
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Programa, o Colexio Oficial de Psicólogos puxo á disposición da cidadanía galega un 

teléfono de contacto que está atendido permanentemente por profesionais da 

psicoloxía en horario de mañá e tarde para facilita-las posibles terapias a desenvolver 

a través deste Programa.  

 

O programa Abrámo-lo círculo ofrece, de xeito gratuíto e anónimo, dúas áreas de 

atención: 

 

1.- Información para aqueles homes que, conscientes de adoptar actitudes 

inadecuadas nas  relacións coa súa familia e a súa parella, desexan adquirir novos 

modos de comportamento exentos de agresividade. 

2.- Apoio terapéutico personalizado, a través do diagnóstico e a terapia adecuada a 

cada caso. 

O programa  Abrámo-lo círculo está dirixido a homes que desexan: 

• Aprender a comunicarse mellor 

• Relacionarse coas mulleres de forma solidaria 

• Educa-los seus fillos e fillas en igualdade 

• Asumir hábitos positivos de relación e convivencia 

 

As actividades desenvolvidas ao longo do ano estiveron relacionadas coa convocatoria 

de selección para acreditar psicólogos no novo Programa de Atención a Vítimas de 

Violencia Doméstica en convenio co Servizo Galego de Igualdade e na participación 

no Comité de Selección nomeado ao efecto. 

Ao longo doa no 2005 admitíronse ao programa 24 novos casos. Todos, excepto dous 

iniciaron a intervención solicitada. Ademáis outros 22 casos pertencentes a anos 

anteriores continuaron a recibir asistencia, en concreto 88 sesións de intervención 

psicolóxica. 

No seu conxunto leváronse a cabo no ano 2005 un total de 246 sesión de intervención 

psicolóxica que corresponden a 46 usuarios directos. Nestes datos nan se inclúen as 

entrevistas de avaliación e admisión ao programa feitas polo coordinador do mesmo. 

 
Ano de inicio dos casos 

 2001 2002 2003 2004 2005 totais
Número de casos admitidos ó 
programa 5 21 33 35 24 118 

Inician intervención 5 19 30 34 22 110 

Altas 4 11 18 12 2 47 
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Abandonos 1 7 11 13 1 33 
Derivación a outro dispositivo 
iniciada a intervención      1 

Número de casos con 
intervención en activo a 31-12-
2005 

0 1 1 8 19 29 

 
 
Número de sesións segundo o ano de incorporación ó programa 

 2001 2002 2003 2004 2005 totais
Número de sesións durante 
2002 23 90    113 

Número de sesións durante 
2003  62 175   237 

Número de sesións durante 
2004  8 83 198  289 

Número de sesións durante 
2005  4 12 72 158 246 

 
 
Distribución por provincias de terapeutas do programa Abrámo-lo círculo 
 

PROVINCIA PSICÓLOGAS PSICÓLOGOS TOTAL 

A CORUÑA 6 2 8 

OURENSE 1 2 3 

PONTEVEDRA 4 3 7 

TOTAL 11 7 18 
 
 
Orzamento: 20.000,00 € 
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12. PUBLICACIÓNS. 
 
 
Multiplicamos para a Igualdade 
 

Dende as máis cortas idades, as nenas e os nenos van aprendendo diferentes roles a 

través das visións que obteñen nos seus fogares, na escola, nos medios de 

comunicación e en calquera lugar polo que pasen. Desgraciadamente, algunhas 

destas visións continúan a ser sexistas en áreas tales como os traballos profesionais a 

desenvolver, as tarefas domésticas a realizar, os deportes nos que participar, etc. 

 

O sistema educativo, como un dos principais axentes socializadores, ten a obriga de 

promover a igualdade de oportunidades e as ferramentas con que conta para iso, son 

de moi diversa índole. Unha delas é, coa colaboración con outros organismos 

implicados, a realización e difusión de materiais didácticos. 

 

A táboa de multiplicar, como material que as nenas e os nenos usan nun longo 

período da súa época de aprendizaxe, é unha publicación moi influínte na 

interiorización de escenas propias dunha civilización igualitaria, e vai romper ou, polo 

menos cuestionar, aquelas que por prexuízos sexistas a infancia pode xa ter formado. 

 

A través das imaxes que presenta, e dun xeito non explícito, preténdese eliminar 

estereotipos e corrixir distorsións, co fin de potenciar a plena incorporación das 

mulleres na vida social, económica e política. Por citar algúns exemplos, búscase que 

as novas xeracións entendan como normal mulleres cirurxiás ou alpinistas ou homes 

poñendo a lavadora ou coidando das súas fillas e dos seus fillos. 

 

Este material foi distribuído entre todos os centros que imparten ensinanza primaria na 

nosa Comunidade Autónoma co fin de que cada alumna e alumno que comece a 

estudar a táboa de multiplicar dispoña dun exemplar. Para esta distribución, editáronse 

25.000 exemplares. O custe foi de 22.970 euros (impresión) e 4.814 euros (deseño). 

 

Previr dende a casa 
 

O seu subtítulo é “Guía para promover relacións de paz e equidade” e foi editado por 

primeira vez no ano 2004. Presenta recomendacións para as e os proxenitores e o 

persoal formador para educar en igualdade ás nenas e aos nenos. Procedeuse á 2ª 
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reimpresión deste material co obxectivo de facer unha ampla difusión del con motivo 

do 8 de marzo. Para tal fin, editáronse 25.000 exemplares. 

 

“Para unhas relacións de calidade, evitemos a desigualdade. Combatamos a 
violencia” 
 
Consiste nunha unidade didáctica formada por un libro e un DVD e é o material de 

traballo dun programa experimental levado a cabo en 21 centros de ensino 

secundario. Está orientado cara á prevención e á detección precoz da violencia de 

xénero e involucra ao profesorado e á mocidade galega. Traballa poñendo énfase nas 

potencialidades das relacións e non nos seus perigos, buscando implicar ás mozas e 

aos mozos na construción de relacións de calidade e interiorizando o principio de 

respecto cara a todas as persoas. Presta especial interese aos xermes da violencia de 

xénero como son as situacións de desigualdade, as ideas estereotipadas do que é ser 

home e ser muller e a concepción romántica do amor.  

 

O orzamento de deseño, maquetación e impresión foi de 1.347,83 euros. 

 

O tratamento penal da violencia contra as mulleres 
 

É o volume número 2 da Colección Estudos. A autora é D.ª María Debén Alfonso,ex - 

asesora do Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres da Coruña e ex - 

responsable do PCOP, e actual delegada provincial da Consellería de Traballo na 

provincia da Coruña. 

 

Nel analízase se o sistema penal é un instrumento válido para erradicar o exercicio da 

violencia cotra as mulleres e se centrar a solución nunha maior criminalización ou no 

agravamento das penas, sen que iso se complemente coa suficiente dotación de 

recursos, conducirá as mulleres a unha situación de maior desprotección. 

 

Editáronse 700 exemplares cun orzamento de maquetación e de impresión de 

7.993,44 euros e de tradución de 3.000 euros. 

 

Documentos audiovisuais para a Igualdade: Muller e educación 

En colaboración con LIR Creacións Audiovisuais e con D. Marta Lois e Isabel Diz, 

profesoras da Universidade de Santiago de Compostela, realizouse un vídeo cunha 
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duración de 30 minutos e que está deseñado como unha ferramenta de traballo na 

aula para o alumnado de 4º de Educación Secundaria Obrigatoria.  

Trata a historia da educación e da coeducación e anima a libre elección profesional 

con independencia do sexo ao que se pertenza.Complétase cunha proposta didáctica. 

Orzamento: 10.048,83 € 

 

CD-Rom Directorio de mujeres expertas. Parte 1ª. Análisis de la situación de las 
mujeres 
 

Sempre existiron numerosas opinións e ideas preconcibidas, ás veces, sen 

fundamento, sobre o grao de incorporación do colectivo feminino a diferentes estudos, 

traballos ou postos de responsabilidade, pero pola contra case non existían 

investigacións serias comparando a participación das mulleres en diferentes ámbitos 

entre o momento actual e unhas décadas atrás, ou entre a situación en Galicia e fóra 

dela.  

 

Para empezar a coñecer a situación real, decidiuse facer un estudo sobre a presenza 

feminina no ámbito universitario, tanto en alumnado como en profesorado, nos centros 

de investigación, na carreira xudicial, nos medios de comunicación, nos premios ou 

galardóns institucionais, na política e nos cargos directivos. Os resultados obtidos 

deron lugar ao informe “Análise da situación das mulleres en Galicia. Parte 1ª”. Os 

datos presentados son de diversos períodos de tempo que van dende a década dos 

oitenta ata finais do 2004, especificando en cada caso de que data se trata. 

 
Orzamento: 26.828,57 € 

 

Axenda da muller 2006 
 

Aproveitouse a edición desta axenda para difundir os recursos dos que contan as 

mulleres galegas, como os Centros de Información ás Mulleres,o Teléfono da Muller, 

as casas de acollida, certas actividades de formación, etc. 

 

Fixéronse dúas impresións, cada unha con 5.000 exemplares, que foron distribuídas 

ás asociacións de mulleres galegas e persoas e entidades que colaboran co Servizo 

Galego de Igualdade.  
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Boletín informativo quincenal do Centro de Documentación do SERVIZO 
GALEGO DE IGUALDADE (publicación electrónica) 
 

Co obxectivo de potencia-la difusión da información xerada no Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller, e tamén a que este recibe doutros 

organismos, realizase este boletín con periodicidade quincenal e que se distribúe por 

correo electrónico. 

 

Nel infórmase das actividades e convocatorias organizadas polo SERVIZO GALEGO 

DE IGUALDADE, das convocatorias en temas socias que se difunden no Diario Oficial 

de Galicia, da información que se arquivará no centro de documentación nas oficinas 

centrais do SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE, e que está a disposición das 

persoas interesadas, e, por último, de información de actividades e convocatorias 

doutras entidades e organismos, que se dirixen ao Servizo Galego de Igualdade, 

ofertando as súas axudas, formación, publicación e actividades lúdicas, entre outros 

temas. 

 

 

 






