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PrEsEntación

Este documento pon nas túas mans un novo esforzo por recompilar as actuacións a prol da igualdade entre mulleres e 

homes que, través do Servizo Galego de Igualdade, se levaron a cabo durante o ano 2008.

Cumprindo co noso compromiso normativizado pola Lei 11/2007, do 27 de xullo, continuamos coa liña de accións de 

apoio ás vítimas de violencia de xénero a través do salario da liberdade, no que foron beneficiarias no ano 2008 un total 

de 259 mulleres. Ampliamos o territorio do Programa Rodela de voluntariado de acompañamento a vítimas de violencia 

de xénero e puxemos en marcha o programa EUCOLABORO, creando a figura de profesional de apoio co obxectivo de 

implicar a cidadanía na loita contra a violencia de xénero. 

Afondamos no apoio ao emprendemento feminino, diversificando as accións do Programa Emega poñendo a dispor das 

empresarias galegas un teléfono de información e asesoramento gratuito e unha páxina web co obxecto de lograr a 

participación activa das usuarias e favorecer a interrelación entre elas. Por outra banda, no marco do novo programa 

realizamos 2 Encontros entre empresarias e emprendedoras de Galicia, ofertamos a titorización de 10 empresas de 

mulleres, formamos en liderado feminino con obxecto de axudar a mulleres a xestionar o cambio cara a modelos de 

liderado adaptados aos novos retos da sociedade do século XXI, e sacamos á luz as caras e historias de 20 mulleres 

emprendedoras coa exposición “Pioneiras”, visitada ata o de agora por máis de 5.500 persoas de diversos concellos do 

noso País.

Estabilízase a rede de información e asesoramento ás mulleres galegas a través da sinatura de convenios de colabora-

ción con 149 concellos galegos no 2008 e coa realización de 286 actividades de promoción da igualdade financiadas 

polo SGI.

Co obxecto de dar a coñecer á cidadanía a existencia do Observatorio de Publicidade lanzamos a campaña de Publici-

dade non sexista co lema “converte a túa indignación en acción” e publicamos un informe sobre a imaxe da muller na 

publicidade dos medios de comunicación galegos.

Ampliamos o traballo do seminario permanente de educación para a igualdade co Obradoiro de coeducación afectivo-

emocional e sexual e coa edición dunha unidade didáctica que facilite a intervención coeducativa. Por outra banda, 

continuamos a liña da súa actividade coa realización do X Foro Galego de Educación para a Igualdade, a IX Xornada de 

Nais e Pais: Educando para a Igualdade e o II Encontro de Profesorado sobre prevención de violencia nas aulas.

Puxemos en marcha o novo programa “Mulleres e…”, debatendo temas sobre dereitos sexuais e reprodutivos, historia, 

lei do divorcio e medio rural.

No marco do Plan Avanza, promovemos o uso de ferramentas informáticas no medio rural utilizando como axentes 

de introdución a mulleres titulares ou cotitulares de explotacións agrarias, favorecemos a incorporación das TIC as 

micropemes creadas por mulleres como fórmula para garantir a súa supervivencia e concorrencia e fomentamos a 

capacitación feminina na TIC. 

Agardamos que este documento sirva para dar a coñecer e avaliar o noso compromiso coas mulleres galegas e colabore 

na divulgación dos servizos e axudas que o noso organismo autónomo pon a súa disposición.

servizo Galego de igualdade

PrEsEntación
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Exterior do folleto 
utilizado para a difusión do 
proxecto.

01 Coeducación // Xornadas
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Coeducación

Xornadas

xornadas

caractErísticas xErais: 

Actividade de formación do profesorado, organizada 

polo Servizo Galego de Igualdade da Vicepresidencia da 

Igualdade e o Benestar a través do Seminario permanente 

de educación para a igualdade, pretende, desde o marco da 

coeducación, contribuír a transferir aos centros de ensino 

un modelo de educación baseado na liberdade persoal, que 

transmita ás nenas e aos nenos valores como o respecto 

e a autoestima, a igualdade nas relacións afectivas, o 

pracer e a responsabilidade compartidos, a autonomía 

emocional, a educación e a expresión das emocións e dos 

sentimentos, a liberdade de opcións sexuais, etc., sempre 

con perspectiva de xénero e co obxectivo máis amplo de 

contribuír á erradicación da violencia sexista.

A prioridade desta edición foi traballar as emocións, 

coñecelas, nomealas, identificar e tomar consciencia 

dos propios desexos sen sentimento de culpa, cuestionar 

os modelos de relacións xenericamente estruturados,  

para rematar así coa dicotomía feminino/masculino, 

co esquema  de submisión/dominación que subxace na 

ideoloxía patriarcal que sustenta a violencia de xénero. 

O foro tivo lugar en Santiago de Compostela na  Facultade 

de Ciencias da Educación.

obxEctiVos: 

- Promover a construción dun novo modelo formativo 

capaz de abranguer por igual, sen connotacións de 

xénero, ao feminino e ao masculino.

- Fomentar a reflexión entre o profesorado galego 

sobre a transmisión de estereotipos de xénero no 

ámbito escolar e favorecer a toma de conciencia 

nesta situación.

-  Presentar investigacións e proxectos que sirvan 

de guía para traballar a educación en igualdade e a 

prevención da violencia de xénero.

-  Dotar o profesorado das ferramentas precisas para 

traballar a autonomía persoal nas aulas.   

01 X foro GALeGo de educAcIón PArA A IGuALdAde: Afectos e emocIóns: A escoLA 
nA construcIón dA AutonomíA PersoAL





conferencia 
inaugural 

conxugamos 
bentratar
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ProGramación: 

O foro desenvolveuse segundo o programa seguinte:

sábado, 10 maio de 2008 

09:00 h ACREDITACIóNS.

09:15 h  INAUGURACIóN OFICIAL.

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO 

Directora Xeral do Servizo Galego de Igualdade

MARíA XOSé PéREz MARIñO 

Directora Xeral de Ordenación e Innovación 

Educativa. Consellaría de Educación e Ordenación 

Universitaria

09:30 h  CONFERENCIA INAUGURAL.

TíTULO: Conxugamos “bentratar”

MARIÁN MORENO LLANEzA 

Asesora no Servizo de Avaliación, Calidade e 

Ordenación Académica da Consellaría de Educación 

en Asturias

11:00 h  Pausa - Café.

11.30 h OBRADOIROS SIMULTÁNEOS.

TíTULO: “Os vínculos afectivos e as relacións coas 

demais persoas son o garante do noso benestar”

LOLA FERREIRO DíAz

Doutora en Medicina e Cirurxía e Catedrática de 

Procesos Sanitarios

CHUS DíAz ANCA

Psicóloga clínica no C.O.F. da Coruña

GLORIA DOCAMPO CORRAL

Psicóloga clínica do CHU Juan Canalejo

Mª JOSé LOUzAO CAMPOS

Psicóloga clínica do CHU Juan Canalejo. Educación e 

ética na diferenza sexual

FEFA VILA NÚñEz

Socióloga e investigadora feministaSocialización e 

reprodución da desigualdade

YOLANDA HERRANz

Antropóloga, instrutora de movemento expresivo e 

profesora de filosofía no IES Utopía de Fuenlabrada. 

Sexpresan

RAÚL DíAz ACOSTA

Membro do colectivo HARIMAGUADA,  máster 

en sexualidade e relacións interpersoais en 

adolescentes e mocidade.

16.30 h OBRADOIROS SIMULTÁNEOS.

TíTULO: “Os vínculos afectivos e as relacións coas 

demais persoas son o garante do noso benestar”

LOLA FERREIRO DíAz

Doutora en Medicina e Cirurxía e Catedrática de 

Procesos Sanitarios

CHUS DíAz ANCA

Psicóloga clínica no C.O.F. da Coruña

GLORIA DOCAMPO CORRAL

Psicóloga clínica do CHU Juan Canalejo

Mª JOSé LOUzAO CAMPOS

Psicóloga clínica do CHU Juan Canalejo. Educación e 

ética na diferenza sexual

FEFA VILA NÚñEz

Socióloga e investigadora feministaSocialización e 

reprodución da desigualdade

19.30 h CONCLUSIóNS E CLAUSURA.

sEGuimEnto: 

Ao foron asistiron un total de 115 persoas, das cales o 

94% era persoal docente.

Do total das persoas asistentes o 88% foi publico feminino 

fronte ao 12% de asistencia masculina.

Asemade, para facilitar a asistencia organizouse un 

servizo gratuíto de atención especializada a menores no 

que participaron 5 nenas e 3 nenos.
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Obradoiro “Coeducación 
afectivo- emocional e 

sexual” Gandarío, 19 e 20 
de setembro de 2008.

01 coEducación 
Xornadas

caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade, e a través do seu 

Seminario Permanente de Educación para Igualdade, pilotado 

polo grupo Lúa Crecente e coordinado por Lola Ferreiro.

Destinado a profesorado de educación infantil, primaria e 

primeiro ciclo de secundaria.

O proxecto consiste en experimentar na práctica 

a posta en marcha de actividades vinculadas á 

coeducación afectivo-emocional e sexual. Comprobando 

o seu funcionamento na aula, percibindo os efectos que 

producen e identificando as posibles dificultades que 

pode representar o seu desenvolvemento.

O contido das diferentes actividades foron:

- A estratexia cuádrupla para a intervención en 

temas de saúde afectiva, emocional e sexual, desde a 

perspectiva do xénero.

- A dinámica de grupos como instrumento 

metodolóxico para o desenvolvemento da intervención 

coeducativa.

-  Os campos simbólicos: construción, análise e 

instrumentalización educativa.

- A construción e lexitimación dos propios desexos, e 

os recursos para satisfacelos.

-  A frustración e as solucións impunitivas ante a 

mesma.

-  A construción dos vínculos afectivos e das relacións 

coas demais persoas en termos de igualdade.

- A avaliación da intervención promotora de saúde e a 

importancia da subxectividade nela.

02 oBrAdoIro: coeducAcIón AfectIvo-emocIonAL e seXuAL





obradoiro 
“coeducación afectivo- 

emocional e sexual” 
Gandarío, 19 e 20 de 
setembro de 2008.
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Obradoiro “Coeducación 
afectivo- emocional e 
sexual” Gandarío, 19 e 20 
de setembro de 2008.

obxEctiVos: 

-  Construír a estratexia global de intervención en 

materia de coeducación afectivo-emocional e sexual.

-  Desenvolver e experimentar algunhas das activida-

des do proxecto.

-  Identificar, anticipar e resolver as posibles dificultades 

para o seu desenvolvemento na aula.

-  Construír o modelo e o organigrama de apoio para 

o profesorado que inicia a súa intervención neste 

ámbito.

ProGramación: 

As tarefas programadas foron as seguintes: 

Venres 19 de setembro 

17:00 h PRESENTACIóN DO CURSO E DO EQUIPO DE 

TRABALLO.

• Dinámica e xogo de presentación do grupo 

• Formación de grupos de traballo 

• Organización horaria

18:00 h ACTIVIDADE 1: 

O vínculo afectivo e as relacións coas demais 

persoas, en termos de igualdade, causan 

satisfacción.

ACTIVIDADE 2: 

Construción dunha historia encadeada

sábado 20 de setembro

09:30 h ANÁLISE DA HISTORIA ENCADEADA.

12:00 h ACTIVIDADE 1: 

As saídas impunitivas ante a frustración, facilitan as 

relacións positivas coas demais persoas e causan 

satisfacción (1ª parte)

16:00 h ACTIVIDADE 2:

As saídas impunitivas ante a frustración, facilitan as 

relacións positivas coas demais persoas e causan 

satisfacción (2ª parte)

17:00 h ACTIVIDADE 3:

A identificación dos propios desexos e a construción 

dos recursos necesarios para satisfacelos, son un 

garante do noso benestar.

20:00 h CONCLUSIóNS XERAIS E AVALIACIóN DO CURSO.

sEGuimEnto: 

O obradoiro contou coa participación de 4 relatoras/es e 

41 asistentes, dos cales 38 foron mulleres e 3 homes.

Asemade, para facilitar a asistencia organizouse un 

servizo gratuíto de atención especializada a menores.
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Convite utilizado para 
a presentación da obra 
Coeducación afectivo- 

emocional e sexual.

caractErísticas xErais: 

Coeducación afectivo- emocional e sexual

O acto de presentación da obra tivo lugar o día 11 de 

setembro, ás 19:00 horas, na Facultade de Ciencias da 

Educación en Santiago de Compostela, contando coa 

presenza das autoras Lola Ferreiro Díaz, Chus Díaz Anca, 

Gloria Docampo Corral e María José Louzao Campos 

(Grupo Lúa Crecente), así como da Directora xeral do SGI, 

Ana Luísa Bouza.

Coeducación afectivo-emocional e sexual: Fundamentos 

para un modelo de intervención en educación infantil e 

primaria

O acto de presentación da obra tivo lugar o luns día 10 

de marzo, ás 18:00 horas, na Facultade de Ciencias da 

Educación na Coruña, e o xoves 13 de marzo, ás 19:00 

horas, na Casa Galega da Cultura en Vigo.

03 Actos de PresentAcIón do LIBro coeducAcIón AfectIvo - emocIonAL e 
seXuAL

01 coEducación 
Xornadas
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María Luísa Bouza e Lola 
Ferreiro na presentación 
da obra Coeducación 
afectivo - emocional e 
sexual.

obxEctiVos: 

Promover e dar a coñecer as publicacións de Coeducación 

afectivo-emocional e sexual. 

sEGuimEnto:

Coeducación afectivo-emocional e sexual

ASISTENTES: 72 persoas (17 homes e 55 mulleres)

ORzAMENTO: 26.623,26 euros

EXEMPLARES: 2000

Coeducación afectivo-emocional e sexual: Fundamentos 

para un modelo de intervención

ASISTENTES: 35 persoas (29 mulleres e 6 homes)

ORzAMENTO: 4.981,60

EXEMPLARES: 1000
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01 coEducación 
Xornadas

Presentación da obra 
Coeducación afectivo- 

emocional e sexual.





Presentación da obra 
coeducación afectivo- 

emocional e sexual.
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01 Coeducación // Publicacións

Portada do libro Coeduca-
ción afectivo- emocional e 
sexual: Fundamentos para 
un modelo de intervención 
en educación infantil e 
primaria.
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coEducación afEctiVo-Emocional E sExual: 

fundamEntos Para un modElo dE intErVEn-

ción En Educación infantil E Primaria.

autoras Lola Ferreiro Díaz, Chus Díaz Anca, Gloria 

Docampo Corral, Mª José Louzao Campos 

(Grupo Lúa Crecente)

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

Xunta de Galicia

isbn 978-84-453-4552-8

ano 2008

nº Páx 135

>> Obra publicada en febreiro de 2008 como recurso en 

forma  de fundamentación teórica para unha interven-

ción coeducativa nas aulas.

O contido da obra responde a un modelo de intervención 

no eido das actitudes, fundamentado nos principio da 

psicoloxía dinámica adaptado ás crianzas de entre tres 

e once anos.

Dirixido fundamentalmente ao profesorado de nivel infantil 

e primaria, aínda que constitúe tamén unha ferramenta 

útil para o profesorado de medias e universitario, así 

como para as persoas interesadas na materia.

Coeducación

Publicacións

Publicacións
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01 coEducación 
Publicacións

coEducación afEctiVo- Emocional E sExual

autoras Lola Ferreiro Díaz, Chus Díaz Anca, Gloria 

Docampo Corral, Mª José Louzao Campos 

(Grupo Lúa Crecente)

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

Xunta de Galicia

isbn 978-84-453-4589-4

ano 2008

nº Páx 557

>> Obra publicada en setembro de 2008 como guía e re-

curso estruturada en marco teórico, actividades, anexos e 

fichas ( materiais para a aula), e un diario educativo.

Constitúe un completo método para unha intervención 

coeducativa que contribúa a un desenvolvemento afec-

tivo- sexual e emocional das crianzas, como parte funda-

mental do seu proceso de maduración integral e da asun-

ción da liberdade e da responsabilidade desde o respecto 

ás diferentes manifestacións emocionais e sexuais.

Dirixido fundamentalmente ao profesorado de nivel infan-

til e primaria, aínda que constitúe tamén unha ferramen-

ta útil para o profesorado de medias e universitario, así 

como para as persoas interesadas na materia.

CD-ROM adxunto do libro 
Coeducación afectivo- 
emocional e sexual
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Portada do libro 
coeducación 

afectivo- emocional 
e sexual
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dA vIoLencIA de 
Xénero 

02 tratamEnto intEGral da ViolEncia dE xénEro 
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Material de difusión utilizado no 2º 
Encontro de profesorado Resolución 

de conflitos e a prevención da 
violencia

02 Tratamento integral da violencia
de xénero // Xornadas
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Xornadas

xornadas

caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade da 

Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar a través do 

Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. 

Consiste nunha actividade formativa destinada a 

sensibilizar o profesorado na importancia do traballo nas 

aulas para previr a violencia de xénero, co obxectivo de 

colaborar na erradicación da violencia contra as mulleres.

Este encontro tivo lugar en Santiago de Compostela no 

I.E.S. Arcebispo Xelmírez II.

obxEctiVos: 

-  Analizar as situacións de violencia que se producen 

nos centros educativos, desde a perspectiva de 

xénero.

-  Reflexionar sobre a importancia do labor docente 

para incidir na erradicación desta violencia.

-  Recoller materiais para poñer a disposición de todo 

o profesorado.

01 2º encontro de ProfesorAdo: resoLucIón de confLItos e A PrevencIón
dA vIoLencIA





obradoiro celebrado no 
marco do 2º Encontro 

de profesorado 
resolución de conflitos 

e a prevención da 
violencia
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ProGramación:

No transcurso do encontro presentouse un traballo de 

investigación no campo da coeducación e prevención da 

violencia de xénero.

Venres, 24 de outubro de 2008

17.00 - 17.30 h ENTREGA DE ACREDITACIóNS 

17.30 - 19.00 h CONFERENCIA INAUGURAL 

TíTULO: Coeducar: Previr desde o principio

ANA ALONSO DEL POzO

PRESENTACIóN: 

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO 

Dra. Xeral do SGI

19.00 - 19.30 h  Pausa - café.

19.30 - 20.30 h  RELATORIO.

TíTULO: O protagonismo dos estereotipos de 

xénero conflitos escolares

ANA IGLESIAS GALDO

PRESENTACIóN: 

Mª LUíSA BEL ORTEGA

Seminario Permanente de Educación para a 

Igualdade.

sábado, 25 de outubro de 2008 

10.00 - 11.30 h  RELATORIO.

TíTULO: Resolvendo conflitos dun xeito creativo

PEDRO BRANDARIz GóMEz

PRESENTACIóN:

Mª JOSé PéREz MARIñO

Dra. Xeral de Ordenación e Innovación e Educativa

11.30 - 12.00 h Pausa - café.

12.00 - 14.30 h OBRADOIROS.

Obradoiro 1

 “Sentido do humor e conflitos”

CARME GONzÁLEz SANTOS

Obradoiro 2

“O teatro como ferramenta de comunicación e 

resolución de conflitos”

XABIER LóPEz MOSQUERA

Obradoiro 3

“A mediación escolar como ferramenta para a 

resolución de conflitos”

BIBIANA CAMAñO RODAL

Obradoiro 4

“A detección de trazos de xénero na violencia 

escolar. Mediación”

GLORIA SONEIRA VEIGA E XAVIER ÁLVAREz LIRES

16.00 - 17.00 h PRESENTACIóN DE TRABALLOS.

Ana Alonso Del Pozo 
e Ana Luísa Bouza na 
conferencia inaugural 
do 2º Encontro de 
profesorado Resolución 
de conflitos e a 
prevención da violencia
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MARíA M. ÁLVAREz LIRES

Proposta de acción coeducativo a través dun 

traballo de investigación

PRESENTACIóN

 Mª LUíSA BEL ORTEGA

Seminario Permanente de Educación para a 

Igualdade.

17.00-19.30 OBRADOIROS

Obradoiro 1

“Sentido do humor e conflitos”

CARME GONzÁLEz SANTOS

Obradoiro 2

“O teatro como ferramenta de comunicación e 

resolución de conflitos”

XABIER LóPEz MOSQUERA

Obradoiro 3

“A mediación escolar como ferramenta para a 

resolución de conflitos”

BIBIANA CAMAñO RODAL

Obradoiro 4

“A detección de trazos de xénero na Violencia 

escolar. Mediación”

GLORIA SONEIRO VEIGA E XAVIER ÁLVAREz LIRES

sEGuimEnto:

O encontro contou coa asistencia de 66 persoas, das cales 

57 foron mulleres e 9 homes.

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas





Encontro de 
profesorado resolución 

de conflitos e a 
prevención da violencia
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caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade e coa 

colaboración do Concello de Ourense o foro celebrouse 

o 30 de novembro na Aula Magna do Edificio Xurídico 

Empresarial.

O Programa RODELA é un proxecto de voluntariado 

específico para acompañar as vítimas de violencia de 

xénero que parte da necesidade da implicación de toda a 

cidadanía na loita contra a violencia de xénero.

O encontro caracterizouse pola posta en común das 

experiencias das diferentes asociacións participantes no 

Programa Rodela e así mesmo por diferentes relatorios 

nos que se abordaron diferentes temáticas vinculadas á 

violencia de xénero.

Así mesmo leváronse a cabo diferentes talleres 

eminentemente prácticos que se celebraron 

simultaneamente e nos que participaron diferentes 

persoas expertas na materia.

02 1º encontro de voLuntArIAdo de AcomPAÑAmento A vítImAs de vIoLencIA: 
“un Ano de rodeLA”

Material de difusión 
utilizado no 1º Encontro 
de voluntariado de 
acompañamento a 
vítimas de violencia: Un 
ano de Rodela



41sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

Obradoiro 3 no marco do 1º 
Encontro de voluntariado 

de acompañamento a 
vítimas de violencia: Un 

ano de Rodela

obxEctiVos: 

-  Coñecer as experiencias das asociacións que 

participan no Rodela.

- Expoñer as accións que leva a cabo o SGI no marco 

do proxecto Rodela.

- Achegar a experiencia e coñecementos de persoal 

experto na actuación con vítimas de violencia de xénero.

ProGramación: 

As tarefas marcadas no Intercambia 2007 foron: 

domingo, 30 de novembro de 2008 

10:30 h APERTURA.

11:00 h RELATORIO. 

FELISA BALBOA CARDOSA

Psicóloga do CIM de Vigo

12:00 h Pausa - café.

12:30 h RELATORIO. 

CRISTINA ABEAL PEREIRA 

Pedagoga coordinadora do Protocolo, Universi-

dade de Santiago de Compostela

13:15 h PROGRAMA RODELA 08/09. 

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO 

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade. In-

tervención das voluntarias do Programa Rodela

16:30  h OBRADOIROS SIMULTÁNEOS. 

Obradoiro 1

“O portal web Rodela. Ferramenta da rede”

XAVIER IGLESIAS OVIEDO 

Coordinador da páxina web do Programa Rodela

Obradoiro 2

“Atención ás vítimas desde a óptica da seguridade” 

MARíA CORTIñAS GONzÁLEz

Policía local do Concello de Ourense 

Obradoiro 3

“Aspectos médicos forenses da violencia 

doméstica”

JULIO JIMéNEz FELIz

Especialista de medicina legal e forense, 

subdirector do IMELGA de Ourense

17:30  h ACCIóN PREFORMATIVA CORPOS REFLEXIVOS.

19:00 h PECHE.

sEGuimEnto: 

ASISTENTES : 88 persoas ( 80 mulleres e 8 homes)

ORzAMENTO 19.621,89 euros

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas





relatorio 1º Encontro 
de voluntariado de 
acompañamento a 

vítimas de violencia: 
un ano de rodela





relatorio 1º Encontro 
de voluntariado de 
acompañamento a 

vítimas de violencia: 
un ano de rodela
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actividade lúdica corpos 
reflexivos no marco do 1º 
Encontro de voluntariado 
de acompañamento a 
vítimas de violencia: un 
ano de rodela
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Programa de animación 
para as crianzas no 

marco da xornada 
mulleres e medio rural 

que facilita o aceso das 
persoas coidadoras das 

crianzas





minuto de silencio 
polas vítimas de 

violencia de xénero 
no marco 1º Encontro 

de voluntariado de 
acompañamento a 

vítimas de violencia: 
un ano de rodela
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Modelo de convite utilizado 
nas presentacións do 
Proxecto innovador de 
violencia de xénero 2008
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caractErísticas xErais: 

O éxito de demanda de información do programa por 

parte do mundo asociativo fai necesario estender a rede 

RODELA a outras localidades, o que fixo preciso realizar 

unha nova convocatoria e proceso formativo, esta vez a 

asociacións que desenvolven a súa actuación en núcleos 

de máis de 30.000 habitantes no proceso de estender o 

programa finalmente a todo o territorio galego.

Trátase de profundar no desenvolvemento da estrutura 

da Rede de Voluntariado de acompañamento a vítimas de 

violencia de xénero, ampliando a sectores non implicados 

pero que de maneira indirecta poden colaborar nas 

accións a desenvolven (sindicatos...) e consolidala e 

estendela territorialmente co obxecto de sentar as bases 

dunha maior experiencia, autonomía e implicación do 

tecido asociativo na loita contra a violencia de xénero.

obxEctiVo: 

O obxectivo primordial é dar a coñecer a acción nas cidades 

a través de charlas coa finalidade de difundir e captar os 

comerciantes, taxistas e profesionais de establecementos 

que traballan cara ao público. Incorpóranse ao programa 

a través dun compromiso escrito que se asina durante a 

xornada formativa de adhesión.

03 Actos de PresentAcIón no mArco do ProGrAmAs rodeLA 2007- ProXecto 
InnovAdor de vIoLencIA de Xénero 2008

Máis información ver Programa Rodela e Proxecto innovador de violencia de xénero 2008(sección programas- 

tratamento integral da violencia de xénero).

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas

Modelo de convite utilizado 
nas presentacións do 

Programa Rodela
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Presentación do Programa 
Eucolaboro no marco do 
proxecto de innovación de 
violencia de xénero Vigo

ProGramación:

PRESENTACIóNS PROGRAMA PROXECTO INNOVADOR 

DE VIOLENCIA DE XéNERO 2008

ourEnsE

A primeira das presentacións públicas do Programa 

EUCOLABORO no marco do proxecto de innovación de 

violencia de xénero tivo lugar na cidade de Ourense o 

día 8 de novembro de 2008, ás 12 da mañá, no salón 

de actos da Confederación Empresarial de Ourense, 

na rúa das Donas, en pleno Casco Vello da cidade.

A directora xeral do SGI, Ana Luísa Bouza, estivo 

acompañada neste acto de presentación polas concelleiras 

do goberno local ourensá, Ana Garza Cortiñas, responsable 

de Comercio, Turismo, Feiras e Mercados e, pola concelleira 

delegada de Igualdade, Xuventude, Voluntariado e 

Termalismo, Marta Arribas González.  

No acto de presentación estiveron presentes diversos 

medios de comunicación locais, tanto da prensa 

escrita, das radios e televisións. Entre o público 

asistente encontrábanse persoas representantes 

do empresariado ourensá, das asociacións de 

comerciantes, de mulleres empresarias e da propia 

Confederación empresarial de Ourense. Salientamos 

ademais a presenza de mulleres pertencentes a 

asociacións de mulleres da localidade.

En total estímanse unhas 25 persoas participantes.

ViGo

A presentación en Vigo do programa transcorreu o 18 

de novembro de 2008, ás 12 da mañá,  nun acto dirixido 

a  sectores empresariais da cidade e que tivo lugar nun 

salón do Hotel zenit, na Grande Vía viguesa.

A directora xeral, Ana Luísa Bouza, estivo acompañada 

pola concelleira delegada de Xuventude, Igualdade e 

normalización Lingüística, Iolanda Veloso Ríos, e polo 

Primeiro Tenente de Alcalde da cidade e concelleiro 

delegado de Industria, Comercio, Turismo e Cascos 

Históricos, Santiago Domínguez Olveira.

Nesta presentación participaron a práctica totalidade 

dos medios de comunicación con sede na cidade e unha 

nutrida representación das entidades empresariais e 

do comercio local. 

A cifra de asistentes foi de algo máis de 25 persoas.
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a coruña

O programa presentouse o día 18 de novembro de 

2008, ás 21 horas. O acto de presentación realizouse 

na Casa Consistorial coruñesa, no Salón Azul.

A directora xeral estivo acompañada na presentación 

pola concelleira delegada de Igualdade e Participación 

Cidadá, Margarida Vázquez Veras, así como polo 

Primeiro Tenente de Alcalde da cidade e concelleiro 

delegado de Promoción Económica e Turismo, Xosé 

Henrique Tello León.

Neste acto de presentación participaron diversos 

representantes do comercio local, así como mulleres 

de varias asociacións de mulleres da cidade.

A concorrencia á presentación foi de quince persoas.

PontEarEas

O programa presentouse o sábado 29 de novembro de 

2008.  O acto tivo lugar nun salón do Centro Artístico 

Sportivo, na rúa Vidales Tomé. A presentación 

organizouse en colaboración coa Asociación 

de Comerciantes “Ponteareas Comercial”, cuxa 

presidenta acompañou á directora xeral do SGI na 

mesa presidencial. 

Na conferencia participaron persoas do sector 

do comercio, así como veciñas e veciños da vila 

interesados na problemática da violencia contra 

as mulleres. Estiveron tamén presentes entre o 

público asistente algúns concelleiros do consistorio 

ponteareán. Tanto a exposición do programa como 

o posterior coloquio foi seguido por medios de 

comunicación  radicados na Vila.

Este acto foi seguido por unhas 25 persoas. 

PontEdEumE

O programa presentouse o xoves 13 de novembro de 

2008.  O acto tivo lugar nun salón do Salón de Actos 

do Centro municipal da mocidade. 

Ao acto asistiron un total de 6 persoas.

Presentación do Programa 
Eucolaboro no marco do 
proxecto de innovación 
de violencia de xénero 

Ponteareas

Presentación do Programa 
Eucolaboro no marco do 
proxecto de innovación 
de violencia de xénero 

Pontedeume

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas





Presentación do 
programa Eucolaboro 
no marco do proxecto 

de innovación de 
violencia de xénero 

ourense



Presentación do 
programa Eucolaboro 
no marco do proxecto 
de innovación de 
violencia de xénero a 
coruña
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PRESENTACIóNS PROGRAMA RODELA 2007

rEdondEla

O acto de presentación do Programa Rodela 2007   

tivo lugar o 10 de novembro, ás 12 de mañá, na Casa 

da Cultura Municipal. 

A explicación correu ao cargo da directora xeral 

do SGI, Ana Luísa Bouza que foi presentada polo 

concelleiro delegado de Servizos Sociais e Igualdade 

redondelán, Xosé Carlos Pazos Docampo. 

A mesa completouse coa participación de Rosa 

Fontaíña  Pazos, presidenta da Rede de mulleres 

Veciñais de Vigo Contra os Malos Tratos, que 

explicou a experiencia da súa entidade neste labor de 

acompañamento.

O acto de presentación contou cunha numerosa 

participación de mulleres, moitas delas socias de 

diferentes asociacións veciñais e de mulleres do 

municipio. Tamén destacou a cobertura por medios 

de comunicación de implantación local e comarcal.

O número de persoas asistentes foi superior ás 30 

persoas.

carballo

Esta presentación tivo lugar o 13 de novembro de 

2008 na Casa de Cultura, ás 20 horas do día 13 de 

novembro. A directora xeral, Ana Luísa Bouza, foi 

presentada e acompañada na mesa polo Alcalde de 

Carballo, Evencio Ferrero Rodríguez.

O acto foi seguido por medios de comunicación locais 

e contou coa participación de mulleres representantes 

da distintas asociacións de mulleres de ámbito local.

O número de persoas asistentes foi de 19 persoas.

sEGuimEnto: 

ORzAMENTO:

Preparación e edición de material: 15.000 euros

Charlas: 8.000 euros

ESQUERDA.
Presentación do Programa 
Rodela Redondela

DEREITA.
Presentación do Programa 
Rodela 2007 Carballo
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas

caractErísticas xErais: 

Unha  das prioridades do Goberno Galego como reto 

político estratéxico de cara a construír unha sociedade 

verdadeiramente democrática,  é o de promover a 

igualdade real entre mulleres e homes.

Na consecución deste reto, é fundamental consolidar 

unha estratexia de formación específica dirixida ás  e aos 

profesionais que traballan con mulleres atendendo a un 

dobre obxectivo. 

Por unha parte, procúrase proporcionarlles a estas e estes 

profesionais unha formación axeitada que lles permita 

desenvolver o seu traballo de atención ás mulleres de 

forma óptima, e, por outra parte, téntase de homoxeneizar 

a formación dáse dos profesionais dependentes dos 

diferentes concellos de Galicia.

O Servizo Galego de Igualdade vén realizando estas 

actuacións para conseguir a introdución da perspectiva 

de xénero na formación de profesionais que traballan 

con mulleres e na procura deste obxectivo organizouse 

a Actividade Formativa “Detección da Violencia de 

Xénero”, que tivo lugar no Salón de Actos pequeno da 

Consellería de Presidencia  o día 22 de febreiro,  dirixida 

a psicólogas/os e traballadoras/es sociais dos Centros 

de Información ás Mulleres e dos Concellos titulares de 

Puntos de Información ás Mulleres.

04 ActIvIdAde formAtIvA “deteccIón dA vIoLencIA de Xénero”

Material de difusión 
utilizado na actividade 

formativa “Detección da 
violencia de xénero”
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obxEctiVos:  

-  Dotar as e os profesionais do Traballo Social e da 

Psicoloxía dos coñecementos e instrumentos teórico-

prácticos que favorezan a detección precoz de 

situacións de violencia de xénero.

-  Impulsar a formación en materia de violencia de 

xénero entre profesionais que realizan o seu traballo 

en contacto directo coa cidadanía.

-  Posibilitar actuacións eficaces para previr a aparición 

de situacións de violencia contra as mulleres desde 

os recursos e servizos máis próximos á poboación 

galega.

-  Proporcionar información e formación para a 

abordaxe de situacións de dependencia.

-  Introducir a perspectiva de xénero no ámbito de 

coidados de persoas dependentes partindo do coidado 

imprescindible das coidadoras.

ProGramación:

Venres, 22 de febreiro de 2008

9.30 h Recepción de asistentes e entrega de documen-

tación.

10.00 - 11.00 h RELATORIO.

TíTULO: Xénero e coidado. Formación de 

formadoras e formadores. 

CONCEPCIóN FERNÁNDEz FERNÁNDEz

11.00 - 11.30 h Pausa.

11.30 - 13.00 h RELATORIO.

TíTULO: Intervencións eficaces evitando efectos 

iatroxénicos.

MANUEL LOPO LAGO

13.00 - 14.00 h RELATORIO.

TíTULO: O Novo escenario do Sistema Galego de 

Benestar: SGAD

MARíA DE GRACIA AREñAS GóMEz 
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caractErísticas xErais: 

Convocada polo Servizo Galego de Igualdade a xornada 

celebrouse o 25 de xaneiro do 2008 no Hotel Palacio do 

Carme en Santiago de Compostela, destinado a todas as 

persoas profesionais do dereito.

Acción cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

obxEctiVos: 

Coñecer intervencións eficaces de modelos teóricos 

diferentes aos que as psicólogas/os teñen por costume 

utilizar.

05 XornAdA formAtIvA soBre vIoLencIA de Xénero PArA oPerAdorAs/es 
XurídIcAs/os

Material de difusión 
utilizado na xornada 

formativa sobre 
violencia de xénero para 

operadoras/es xurídicas/os

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas
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ProGramación:

Venres, 25 de xaneiro de 2008

09:45 h  RECEPCIóN DE ASISTENTES.

10:00 h  CONFERENCIA INAUGURAL.

TíTULO: Seguimento da agrupación de causas

EMMA GONzÁLEz RODRíGUEz

Fiscal da Sala de Violencia sobre a Muller de Vigo

11:15 h Pausa - café.

11:45 h PANEL.

TíTULO: Síndrome de alienación parental

FRANCISCA FARIñA RIVERA

Unidade de Psicoloxía Forense da Universidade 

de Santiago de Compostela

SONIA VACCARO CECCARELLI

Psicóloga clínica especialista en vitimoloxía e 

xénero

13:30 h CONFERENCIA.

TíTULO: Criminoloxía crítica e violencia de xénero

MANUELA CARMENA CASTRILLO

Maxistrada da Audiencia Provincial de Madrid
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas

caractErísticas xErais: 

Convocada polo Servizo Galego de Igualdade  coa 

colaboración da Secretaría de  Igualdade e a Universidade 

da Coruña, a conferencia celebrouse o 3 de marzo ás 

20:00 horas, na sede da Fundación Paideia.

Contou coa participación de Rosa Cobo Bedía, Directora 

do Máster de Xénero e Políticas de Igualdade da 

Universidade da Coruña, e Ana Luísa Bouza Santiago, 

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, Norma 

Reyes Terán, directora do Instituto da Muller de Oaxaca 

(México).

Acción cofinanciada polo Fondo Social Europeo.

obxEctiVos:

- Expoñer as experiencias e estudos realizados polo 

Instituto da Muller de Oaxaca sobre os fiminicidios.

- Analizar o alcance da violencia de xénero na 

sociedade.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 328,28

ASISTENTES: 48 persoas (4 homes e 44 mulleres)

06 conferencIA “os femInIcIdIos en AmérIcA LAtInA”

Material de difusión 
utilizado na conferencia Os 

feminicidios en América 
Latina
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caractErísticas xErais: 

Denominado Programa “Donas” consiste nun obradoiro de 

autodefensa feminina e programa para a autoestima na mu-

ller, cunha duración de 8 horas lectivas en dúas quendas.

Creado para dotar de ferramentas que melloren a segurida-

de da muller ante unha agresión ou confrontación non so-

amente física, senón tamén psicolóxica e tamén emocional.

Os conceptos nos que se basea son parte dun sistema de de-

fensa chino, o WING TSUN, arte milenaria, creada por dúas 

monxas shaolin, isto é, creada por mulleres para mulleres.

A agresión pode darse, en calquera momento, en calquera 

lugar, o seu fin non adoita ser o de causar lesión, senón 

someter e dominar a suposta vítima. Explícase a dantesca 

estatística de mulleres mortas por violencia de xénero; 

razón pola cal fomentamos a necesidade de tomar 

medidas individualizadas ao respecto.

obxEctiVos:

-  Iniciar na formación de mulleres, que coñezan e 

manexen a súa capacidade real, para afrontar e saír 

airosa dunha agresión inminente.

-  Adestrar no plano máis físico, como actuar e que 

facer ante situacións nas que poñer distancia xa non 

sexa posible, ou non funcione.

-  Ademais do WT, traballAW con aplicacións de 

ESGRIMA, moi útil no aprendizaxe da alumna, dado 

que educa no hábito de usar o noso corpo de modo 

eficaz, e a usar diferentes elementos cotiáns, coma 

unha arma, cando é necesario, (chaves dun coche, o 

móbil, un bolígrafo, un paraugas, etc.)

-  Nos aspectos máis mentais e emocionais, que 

non podemos esquecer que somos un, e que no 

mundo das ideas, conforma a maneira de actuar, e a 

maneira de actuar conforme o modo de pensar, vese 

a importancia de manter relacións saudables e con 

límites razoables.

ProGramación E mEtodoloxía:

Introdución:

O obradoiro comeza sempre cunha introdución teórica, 

a través dunha proxección audiovisual, que clarifica 

moi ben os contidos do curso, e na que a parte máis 

importante e dar a entender unha serie de medidas 

de AUTOPROTECCIóN e MEDIDAS PREVENTIVAS que 

deberán pór en práctica ao longo do taller.

é aquí onde se explica o factor ESTRéS, e como 

afectará á  reacción nunha situación real, aprendendo 

a recoñecelo e controlalo.

07 formAcIón en AutodefensA PArA muLLeres 

Obradoiros autodefensa 
no marco do programa 
Donas.
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Adestramento:

Ao longo da xornada, as participantes tiveron a 

ocasión de pór en práctica as seguintes materias:

1. Identificar o espazo propio.

2.  Coñecer a distancia de seguridade.

3. Delimitar o espazo. 

4.  Protexelo, manter a distancia.

5.  Respostas posibles ante unha transgresión dos 

límites marcados.

6.  Como usar as nosas mans e pernas para formar 

unha fortaleza segura.

7.  Como e cara a onde debemos dirixir a nosa forza, 

para ser eficaces.

8.  Recoñecer os nosos límites corporais seguros.

9.  Golpear de maneira contundente e sinxela.

10.  Verás diferentes respostas, nas distintas distancias.

11.  Aprender a usar diferentes elementos cotiáns coma 

unha arma de defensa.

sEGuimEnto:

ASISTENTES: participación 90- 100 mulleres.

CONCELLOS PARTICIPANTES: Ferrol, Sanxenxo, Baiona, 

O carballiño, Burela, Xove, A Bola, Culleredo.

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas

Obradoiros autodefensa 
no marco do programa 

Donas.





obradoiros autodefensa 
no marco do programa 

donas.
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caractErísticas xErais: 

Taller impartido entre a poboación escolar con colaboración 

dos concellos e centros escolares, o obradoiro consta de 

dúas sesións de tres horas cada unha.

A actividade formúlase de maneira dinámica e 

participativa, baseándose en xogos, rol playing ou 

dinámicas de grupo, así como outros exercicios similares 

coa finalidade de transmitir dun xeito transversal os 

contidos antes indicados. 

Os obradoiro desenvólvense para que a poboación xuvenil 

sexa capaz de imaxinar diferentes solucións para un 

mesmo conflito que sexan autónomas, non violentas, non 

sexistas e non racistas; así como a capacidade de elixir 

aquelas que sexan máis adecuadas.

obxEctiVos: 

Coñecer intervencións eficaces de modelos teóricos diferentes 

aos que as psicólogas/os teñen por costume utilizar.

ProGramación E mEtodoloxía:

1) O conflito como oportunidade.

2)  Importancia da comunicación para a resolución de 

conflitos.

3) O ciclo do conflito.

4) Formas de resolver conflitos.

5) A empatía.

6) Habilidades sociais.

7) Estereotipos.

Primeira sesión:

Breve presentación para introducir o obradoiro así como 

para coñecer os participantes e que estes coñezan a 

educadora, estruturado do seguinte xeito:

-  Tratamento do conflito, as súas etapas e as diferentes 

formas de resolvelo.

-  A importancia dunha boa comunicación e de saber 

ter en conta os puntos de vista dos demais ante o 

conflito. 

08 oBrAdoIro resoLucIón de confLItos

Obradoiro resolución de 
conflitos no CEIP Illa de 
Sarón de Xove.
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Xornadas

Segunda sesión:

Centrada nas relacións sentimentais, a non violencia e 

os estereotipos como causantes de conflitos e violencia, 

estruturado do seguinte xeito:

- Presentación do obradoiro.

-  Dinámicas sobre a importancia das habilidades sociais e 

habilidades para ligar.

-  Introdución do termino amor;  que significa para eles?…

-  Estereotipos como xeradores de conflitos. 

-  Conflitos de parella: Por que xorden?, como soluciona-

los?, que perigos teñen se non se solucionan axeitada-

mente?…

sEGuimEnto:

ASISTENCIA: 469 adolescentes (228 mulleres e 241 

homes).

ORzAMENTO: 16.500 euros

CONCELLOS PARTICIPANTES: Cambre, Cotobade, Ferrol, 

Fisterra, Foz, Lousame, Mancomunidade de Celanova, 

Mazaricos, Rois, Silleda, Touro, Vilanova de Arousa, Xove, 

Ares, Boqueixón, Coirós, Coristanco, Laxe, Piñor, Ponte 

Caldelas, Vilalba e Xunqueira
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Portada do libro Estatística 
de violencia de xénero 
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Publicacións

Publicacións

Estatística dE ViolEncia dE xénEro 2008

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

colEcción Plan Galego de Estatística

isbn C 3150-2008

ano 2008

nº Páx 18

>> O 27 de agosto de 2008 a Directora xeral do SGI pre-

senta en rolda de prensa esta publicación que recolle os 

datos relativos aos expedientes de violencia de xénero 

desde xaneiro ata marzo.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 2.245,57 euros

EXEMPLARES: 1.500 dípticos e 1.000 folletos
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Axudas económicas

axudas Económicas

conVocatoria: 

resolución do 16 de xaneiro de 2008 pola que se 

regulan as bases para a concesión de axudas periódicas 

de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero 

(doG do 22 de xaneiro)

caractErísticas xErais: 

A violencia contra as mulleres prodúcese maioritariamente 

no ámbito familiar e doméstico, xeralmente no contexto 

do propio domicilio por parte do agresor,  que ten ou tiña 

un vínculo afectivo coa muller maltratada. 

Para erradicar estas situacións é necesario que conflúan 

múltiples factores, tendo en conta que esta lacra 

social pode xurdir de múltiples causas. A dependencia 

económica respecto do agresor é unha das razóns que 

dificultan ás mulleres a dar o primeiro paso para romper 

coa situación de violencia. Para os efectos de posibilitar 

unha autonomía económica que permita afrontar 

a erradicación desta situación, principalmente nos 

primeiros momentos, procede avaliar novas iniciativas 

por parte dos poderes públicos. 

O obxectivo é abordar a cuestión nas áreas de intervención 

e integración a través dunha axuda económica directa nos 

casos necesarios, que permita a ruptura da subordinación 

respecto ao agresor, de acordo co establecido no artigo 

39º da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención 

e o tratamento integral da violencia de xénero.

O dereito á axuda vén determinado pola acreditación da 

situación de vítima de violencia de xénero, extremo que, de 

xeito ordinario aos efectos desta norma, se constata a través 

da orde de protección ou da medida cautelar, da sentenza 

que declare que a muller sufriu violencia, do informe dos 

servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública 

autonómica ou local, do informe dos servizos de acollida 

ou do informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia 

de indicios de violencia.

En consecuencia, a través desta disposición preténdense 

regular as bases que rexerán o procedemento de concesión 

dunhas axudas dirixidas ás mulleres que sofren violencia, 

procedendo á apertura da súa convocatoria para o ano 2008, 

esta norma aborda o perfil da beneficiaria, primando a súa 

posición de dependencia económica do agresor que obriga á 

convivencia fronte á circunstancia de ser parte dun colectivo 

que fundamenta outro tipo de prestacións sociais, a natureza 

da dita axuda, as contías e o réxime de concesión. 

01 AXudAs PerIódIcAs de APoIo PArA muLLeres Que sofren vIoLencIA de Xénero
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A finalidade perseguida condiciona o seu tratamento, 

o seu carácter social determina que cumpridos os 

requisitos esixidos sexa concedida ata a dispoñibilidade 

orzamentaria baixo o réxime de concorrencia non 

competitiva.

obxEcto E finalidadE: 

Obxecto: 

Establecer as bases que rexerán a concesión de axudas 

económicas, individuais e de carácter periódico, de apoio 

a mulleres que sofren violencia de xénero, baixo o réxime 

de concorrencia non competitiva. 

Finalidade: 

Proporcionar apoio económico ás mulleres que sofren 

violencia de xénero para lles garantir unhas condicións 

suficientes de independencia económica respecto 

do agresor que lles posibilite dar o primeiro paso ou 

consolidar a ruptura dunha situación na que corren 

perigo.

bEnEficiarias:

Aquelas mulleres que, residindo na Comunidade Autónoma 

de Galicia e acreditando unha situación de convivencia que 

as poña en risco de sufrir violencia de xénero, se atopen 

nunhas condicións económicas que lles impidan afrontar 

o seu futuro dun xeito autónomo e independente do seu 

agresor, e dispoñan dalgún dos documentos acreditativos 

desta situación de violencia adoptado ou emitido no 

período de doce meses inmediatamente anteriores á data 

da solicitude, sempre que nese momento se producira o 

cesamento da convivencia.

naturEZa E contía das axudas:

1) A axuda consiste nunha contía económica destinada 

directamente á beneficiaria, de carácter periódico, ata o 

máximo de doce mensualidades, sempre que nese período 

subsistan as circunstancias polas que se concedeu. 

2)  A contía que poderá acadar esta axuda establécese 

en función dos ingresos da solicitante en relación co 

Indicador Público de Renda e Efectos Múltiples (IPREM) 

para o ano 2008 e calcularase de acordo coas seguintes 

especificacións:

a) Axuda de seiscentos (600) euros ao mes, ata o 

máximo de doce mensualidades, no suposto de que 

a beneficiaria perciba rendas de contía igual ou 

inferior ao IPREM ou no caso de que acredite unha 

discapacidade igual ou superior ao 33%.

b) Axuda de catrocentos (400) euros  ao mes, ata 

o máximo de doce mensualidades, cando perciba 

rendas superiores ao IPREM e iguais ou inferiores ao 

dobre do IPREM.

c) Douscentos (200) euros ao mes, ata o máximo de 

doce mensualidades, cando perciba entre o dobre e o 

triplo do IPREM.

3) As contías establecidas no parágrafo anterior incre-

mentaranse en cincuenta (50) euros  ao mes por cada 

filla/o menor de idade a cargo.

4) As beneficiarias quedan ademais incorporadas a un 

programa de busca activa ou mellora do emprego que 

se desenvolve desde o Servizo Galego de Promoción 

da Igualdade do Home e da Muller en colaboración con 

outras Administracións e entidades.
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rEquisitos das solicitantEs:

1) Serán requisitos necesarios para poder ser beneficiaria:

A) Ser muller, maior de idade ou emancipada.

B) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia. Este 

requisito acreditarase co certificado de empadro-

amento ou ben cun informe dos servizos sociais do 

concello que acredite a residencia en Galicia de xeito 

temporal por motivos de seguridade. As mulleres es-

tranxeiras deberán acreditar a posesión do permiso 

de residencia.

C)Acreditar a situación de violencia derivada de con-

vivencia con algún dos documentos seguintes:

c.1) Certificación da orde de protección ou 

da medida cautelar, ou testemuño ou copia 

autenticada polo/a secretario/a xudicial da propia 

orde de protección ou da medida cautelar. 

c.2) Sentenza de calquera orde xurisdicional, que 

declare que a muller sufriu violencia de xénero. 

c.3) Informe dos servizos sociais e/ou sanitarios 

da Administración pública autonómica ou local. 

c.4) Informe dos servizos de acollida.

c.5) Informe do Ministerio Fiscal que indique a 

existencia de indicios de violencia.

D) Carecer de dispoñibilidade de recursos económicos 

ou ser de contía insuficiente para afrontar unha inde-

pendencia inmediata do seu agresor.

E) Non ter percibido esta axuda con anterioridade. 

PraZo dE PrEsEntación dE solicitudEs:

O prazo de presentación de solicitudes comezou a 

partir do día seguinte ao da publicación da resolución 

e rematou o 1 de decembro de 2008.

rEsolución:

1. A resolución dos expedientes correspóndelle á di-

rectora do Servizo Galego de Igualdade. 

2. O prazo máximo para resolver é de 6 meses que se 

computan a partir do día seguinte ao da presentación 

da solicitude. 

3. A duración, contía e condicións das axudas son as 

que se especifiquen na resolución de concesión.

orZamEnto: 2.400.589 euros

sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

PROVINCIA

A Coruña 113

Lugo 31

Ourense 31

Pontevedra 84

total 259

distribución ProVincial das axudas:

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Axudas económicas

TOTAL 258

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

44%

12%
12%

32%

113 3131 84
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conVocatoria: 

resolución do 3 de abril de 2008 pola que se regulan 

as bases para a concesión da axuda económica 

establecida no artigo 27 da lei orgánica 1/2004, de 

28 de decembro, de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero (doG do 10 de abril)

caractErísticas xErais: 

A Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de 

protección integral contra a violencia de xénero establece, 

no seu artigo 27, o dereito a unha axuda económica para 

aquelas mulleres vítimas de violencia que se sitúen 

nun determinado nivel de rendas, e sobre as que se 

presuma que pola súa idade, falta de preparación xeral 

ou especializada e circunstancias sociais, teñen especiais 

dificultades para obter un emprego, trátase dun dereito 

subxectivo co que se pretende facilitar a súa integración 

social. 

En aplicación da disposición final cuarta desta Lei, 

aprobouse o Real Decreto 1452/2005, do 2 de decembro, 

polo que se regula esta axuda, un desenvolvemento 

regulamentario que se xustifica na necesidade de 

concretar os factores que inflúen na capacidade de 

inserción profesional das mulleres vítimas e tamén 

nas posibilidades de modulación da contía da axuda en 

atención as distintas circunstancias nas que se poden 

atopar as vítimas. Non obstante, a concesión da axuda, 

que se financia con cargo aos orzamentos xerais do 

Estado, correspóndelle ás Administracións competentes 

en materia de servizos sociais.

O dereito á axuda vén determinado por unha situación 

de violencia de xénero, que, segundo a Lei  e o seu 

desenvolvemento regulamentario, acredítase mediante 

a orde de protección, e, excepcionalmente co informe 

do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios 

de violencia en tanto non se dita a orde de protección. 

Non obstante, no articulado desta resolución establécese 

como acreditación a sentenza xudicial, isto incorpórase 

por indicación da Delegación Especial do Goberno contra 

a violencia sobre a muller, unha vez informada esta 

circunstancia pola Avogacía do Estado no Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

En consecuencia, e posto que a Comunidade Autónoma ten 

a competencia exclusiva en materia de asistencia social, 

establecida no artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía, 

este organismo establece, a través desta resolución, 

as bases reguladoras do procedemento a través de 

convocatoria pública para a concesión destas axudas, que 

por seren un dereito subxectivo legalmente recoñecido, 

concederanse a todas as solicitantes que cumpran os 

requisitos. Serán aboadas nun pagamento único, e, 

segundo establece a normativa reguladora, xestionaranse 

coa máxima celeridade e simplicidade na tramitación. Os 

pagamentos realizaranse con cargo aos créditos xerados 

nos orzamentos vixentes do Servizo Galego de Promoción 

da Igualdade do Home e da Muller para este fin, e, que, 

unha vez efectuados, serán reembolsados polo Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales na súa integridade. 

02 AXudA económIcA de PAGAmento ÚnIco PArA muLLeres vítImAs de vIoLencIA 
de Xénero
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Axudas económicas

obxEcto E bEnEficiarias:

Esta Resolución ten por obxecto regular o procedemento 

para a concesión da axuda económica de pagamento 

único prevista no artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, do 

28 de decembro, de Medidas de Protección Integral 

contra a Violencia de Xénero, dirixida ás mulleres vítimas 

de violencia de xénero que, residindo na Comunidade 

autónoma de Galicia, acrediten insuficiencia de recursos 

e unhas especiais dificultades para obter un emprego.

acrEditación da situación dE ViolEncia dE 

xénEro:

As situacións de violencia de xénero que dan lugar ao 

recoñecemento do dereito á axuda económica regulada 

nesta Resolución, acreditaranse coa Orde de Protección 

a favor da vítima. Tamén se considerarán títulos de 

acreditación desta situación o informe do Ministerio Fiscal 

que indique a existencia de indicios de que a denunciante 

é vítima de violencia de xénero en tanto se dite a Orde de 

protección, así como a sentenza condenatoria definitiva, 

ou definitiva e firme, que conteña medidas de protección 

que acrediten a actualidade da situación de violencia.

rEquisitos das solicitantEs:

Segundo establece a normativa estatal, para ser 

beneficiaria do dereito á axuda económica, a muller 

vítima de violencia de xénero deberá reunir, á data de 

solicitude da axuda, os seguintes requisitos: 

A) Ser muller, maior de idade ou emancipada.

B) Carecer de rendas que, en cómputo mensual, superen 

o 75 por cento do salario mínimo interprofesional 

vixente, excluída a parte proporcional de dúas pagas 

extraordinarias.

C)  Ter especiais dificultades para obter un emprego, que 

se acreditará a través do Informe do Servizo Público de 

Emprego.

D) Ter vixentes as medidas de protección establecidas 

nunha orde de protección, informe do Ministerio Fiscal ou 

sentenza xudicial.

E) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

informE do sErViZo Público dE EmPrEGo:

O informe do Servizo Público de Emprego, segundo 

dispón a normativa reguladora da axuda,  deberá facer 

constar que a muller solicitante desta axuda, debido á 

súa idade, falta de preparación xeral ou especializada 

e circunstancias sociais, non vai mellorar de forma 

substancial a súa empregabilidade pola súa participación 

nos programas de emprego específicos establecidos para 

a súa inserción profesional. 

Para ese efecto, na elaboración do itinerario persoal 

de inserción laboral, valorarase cada un dos factores 

mencionados no apartado anterior e a incidencia conxunta 

dos mesmos na capacidade de inserción profesional da 

vítima e sobre a mellora da súa empregabilidade.

 Na apreciación da idade, terase en conta aquelas idades 

das que o Servizo Público de Emprego, de acordo coa súa 

experiencia, poida inferir a dificultade para a inserción 

laboral. Polo que se refire ás circunstancias relativas á 

preparación xeral ou especializada da vítima, estimarase, 

fundamentalmente, aqueles supostos de total falta de 

escolarización ou, no seu caso, de analfabetismo funcional. 

Na valoración das circunstancias sociais atenderanse 

as relacionadas coa situación de violencia sufrida e a 

súa repercusión na participación ou aproveitamento 
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dos programas de inserción, co grao de minusvalía 

recoñecido, así como calquera outras que, a xuízo do 

Servizo Público de Emprego competente, poidan incidir 

na empregabilidade da vítima.

contía da axuda:

A normativa reguladora da axuda establece as contías 

ás que teñen dereito as beneficiarias segundo as 

circunstancias particulares que acrediten e que se 

encadran nos supostos seguintes:

1)  O importe desta axuda será, con carácter xeral, equiva-

lente ao de seis meses de subsidio por desemprego. 

2) O importe desta axuda será equivalente a doce meses 

de subsidio por desemprego nos seguintes casos:

a) Cando a vítima tivese a cargo un familiar ou menor 

acollido.

b) Cando a vítima sen responsabilidades familiares 

tivese unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

3) O importe desta axuda será equivalente a dezaoito 

meses de subsidio por desemprego nos seguintes casos:

a) Cando a vítima tivese ao seu cargo dous ou máis 

familiares ou menores acollidos, ou un familiar e un 

menor acollido. 

b) Cando a vítima tivese ao seu cargo un familiar ou 

menor acollido e unha discapacidade igual ou superior 

ao 33% ela ou a persoa dependente.

4) O importe desta axuda será equivalente a vintecatro 

meses de subsidio por desemprego nos seguintes casos:

a) Cando a vítima tivese ao seu cargo dous ou máis 

familiares ou menores acollidos, ou un familiar e un 

menor acollido e unha discapacidade igual ou superior 

ao 33% ela ou algunha das persoas dependentes.

b) Cando a vítima de violencia de xénero con 

responsabilidades familiares ou o familiar ou 

menor acollido con quen conviva tivese recoñecido 

oficialmente un grao de minusvalía igual ou superior 

ao 65 por cento. 

PraZo dE PrEsEntación dE solicitudEs:

O prazo de presentación de solicitudes comezou a partir 

do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario 

Oficial de Galicia e rematou o 1 de decembro de 2008. En 

todo caso, no momento de presentar a solicitude teñen 

que estar vixentes as medidas de protección. 

rEsolución:

1. A resolución dos expedientes correspóndelle a Directora 

do Servizo Galego de Igualdade.

2. O prazo máximo para resolver é de tres meses que se 

computarán a partir da presentación da solicitude

3. A  contía e condicións da axuda serán as que se 

especifiquen na resolución de concesión, que se aboará 

ás solicitantes nun pagamento único polo importe.

orZamEnto: 260.000,00 euros
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sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

PROVINCIA

A Coruña 11

Lugo 2

Ourense 1

Pontevedra 14

total 28

distribución ProVincial das axudas:

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Axudas económicas

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

39%

7%
4%

50%

TOTAL 2811 12 14
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Servizos configurados

sErViZos confiGurados

caractErísticas xErais: 

A Lei de Axuizamento Criminal, segundo a redacción dada 

pola Lei 27/2003 reguladora da orde de protección no 

seu apartado 8º establece que a orde de protección será 

comunicada e notificada á vítima, ao Ministerio Fiscal e ás 

Administracións Públicas competentes para a adopción 

das medidas de protección (seguridade, 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 das comunicacións.

Así mesmo, o Real Decreto 355/2004 do 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”.

O Protocolo para a Implantación da Orde de Protección 

prevé o establecemento dun sistema de comunicación 

que permita a rápida remisión da orde de protección 

desde o Xulgado ao Punto de Coordinación de Ordes de 

Protección. Así, na nosa Comunidade Autónoma, o Servizo 

Galego de Igualdade creou o Punto de Coordinación de 

Ordes de Protección (PCOP), que no seu comezo estivo 

situado no Centro de Información e Asesoramento á 

Muller da Coruña e actualmente e desde principios do 

ano 2006, trasladouse ás oficinas do SGI en Santiago de 

Compostela.

O PCOP leva a cabo o seguimento das ordes de protección 

das mulleres vítimas de violencia realizando as xestións 

oportunas ante as diferentes administracións para 

facilitarlle o acceso aos recursos existentes e ofrecerlles 

un marco integral de protección. 

Desde o momento en que o PCOP recibe as ordes de 

protección inicia un contacto coa beneficiaria a fin de 

informala do procedemento que se vai seguir, os recursos 

01 Punto de coordInAcIón de ordes de ProteccIón (PcoP)
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de que dispón e, a comprobación de que a dita Orde de 

protección se cumpre correctamente; no caso de que 

existan quebrantamentos,  infórmase da vía a seguir 

para interpoñer a correspondente denuncia. A usuaria 

é informada tamén se así o desexa doutros trámites 

xudiciais, como pode ser a separación ou o divorcio, 

custodia de fillos, etc. 

Por tanto, unha vez recibida a orde de protección, iníciase 

o contacto coa vítima para, coñecendo a súa situación 

persoal e as súas propias necesidades, informala do 

recursos asistenciais e de protección social existentes 

que pode solicitar.

obxEctiVos: 

Facilitar ás vítimas o acceso aos recursos existentes e 

ofrecerlles un marco integral de protección.

árEas dE actuación: 

1) Oferta de recursos, como son:

Información ás mulleres que a puideran precisar, derivada da 

adopción da orde de protección ou medida de afastamento e, 

en particular:

-  Información sobre axudas e recursos que lle puideran 

corresponder por parte das administracións públicas.

- Asesoramento xurídico relativo a procedementos tanto 

civís como penais, complementariamente ao que lle poida 

prestar o/a seu/súa avogado/a, con especial atención ao 

suposto dun quebrantamento dunha orde de protección 

adoptada por un órgano xurisdicional.

-  Información relativa ás ofertas de formación e emprego 

específicas para vítimas de violencia.

-  Xestión da atención psicolóxica que puidera precisar a 

través do programa de atención ás vítimas do Servizo 

Galego de Igualdade.

-  Calquera outra información derivada da adopción dunha 

medida cautelar.

2)  Colaboración con programas e servizos, como son:

-  Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren 

violencia de xénero.

-  Axuda económica do artigo 27 da LO 1/2004.

- En materia de inserción laboral, colaboración co Progra-

ma Clara e coas asesoras laborais dos CIAMs de Lugo e 

A Coruña remitíndolles ás mulleres vítimas de violencia 

para poder facilitar a súa inserción sociolaboral. Nesta 

materia o PCOP, dependente do SGI, expide a  certifica-

ción acreditativa da condición de vítima.

- Realización de labores de xestión no acceso das mulleres 

vítimas de violencia aos teléfonos de marcación rápida 

que o SGI ten en colaboración coa Policía Autonómica 

e telefónica e que permiten a atención e protección 

inmediata das vítimas no momento que corran risco de 

agresión.

-  Realización das xestións necesarias para o acceso das 

mulleres vítimas de violencia en casas de acollida.

-  Programa de atención psicolóxica dirixido a mulleres 

vítimas de violencia de xénero e/ou doméstica e persoas 

dependentes delas que pasaran pola mesma situación.

-  Tramitación dos expedientes remitidos pola Consellería 

de Vivenda ao obxecto de realizar o informe ao que 

se refire o artigo 5º.3 da Orde do 12 de xullo, da citada 

consellería pola que se regulan as medidas de acción 

positiva para a adxudicación de vivendas no Programa de 

vivenda en aluguer.
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-  Colaboración na coordinación do Programa RODELA de 

voluntariado de acompañamento ás vítimas de violencia 

de xénero.

ordEs dE ProtEcción VixEntEs á data 31/12/2008:

PROVINCIA

A Coruña 1.277

Lugo 466

Ourense 414

Pontevedra 1011

total 3168

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 
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Portada da publicación 
“Estatística de violencia de 
xénero”

caractErísticas xErais: 

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma 

de Galicia para o 2008, aprobado polo Decreto 238/2007, 

do 20 de decembro, establece como unha das operacións 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 

Muller, a estatística de violencia de xénero.

obxEctiVos: 

- Centralizar a recompilación de datos en materia de 

violencia nunha única entidade.

- Facilitar a información relativa aos expedientes 

tramitados en materia de violencia de xénero,

- Visibilizar o problema da violencia de xénero.

árEas dE actuación: 

• Prestacións económicas directas:

axuda de pagamento único

Expedientes de concesión de axudas de pagamento 

único a mulleres vítimas de violencia de xénero.

No ano 2008, réxese pola Resolución do 3 de abril de 

2008 (D.O.G. 10 de abril) pola que se regulan as bases 

para a concesión da axuda económica establecida no 

artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 

de medidas de protección integral contra a violencia 

de xénero e procédese á súa convocatoria.

axuda periódica

Expedientes de concesión de axudas de pagamento 

periódico a mulleres vítimas de violencia de xénero.

No ano 2008, réxese pola Resolución do 16 de xaneiro 

de 2008 (DOG do 22 de xaneiro), pola que se regulan 

as bases para a concesión de axudas periódicas de 

apoio a mulleres que sofren violencia de xénero e 

procédese á súa convocatoria.

02 estAtístIcA de vIoLencIA de Xénero. oPerAcIón estAtístIcA nº 25404
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• Prestación de servizos:

atención polo Punto de coordinación das ordes de 

Protección.

Expedientes de seguimento de medidas de protección 

de mulleres vítimas de violencia de xénero.

Estes expedientes ábrense pola entrada no SGI da 

comunicación dos xulgados competentes da adopción 

dunha resolución xudicial (auto ou sentenza) que 

implica pronunciamento sobre medidas ou ordes de 

protección. A información (sentenzas/autos/medidas/

ordes de protección) remítese desde os xulgados. O 

funcionamento xeral é de apertura dun expediente por 

muller-vítima; o que supón que en certo número de casos 

dentro dun mesmo expediente, faise un seguimento a 

sucesivas medidas ou ordes de protección.

incorporación de mulleres vítimas de violencia de 

xénero a un programa de busca activa ou mellora 

de emprego.

Expedientes de asesoramento ás mulleres vítimas 

de violencia de xénero e tramitación da súa 

incorporación a un programa de busca activa ou 

mellora de emprego.

é unha prestación que vai parella normalmente 

á concesión da prestación de axuda económica 

periódica, pois as beneficiarias desta axuda, de 

acordo co disposto polo artigo 3.4 da Resolución 

do 16 de xaneiro de 2008, quedan incorporadas 

automaticamente a esta prestación. Porén, tamén 

se atende a outras vítimas de violencia de xénero 

que non proceden da tramitación ou concesión da 

prestación periódica e que simplemente acceden a 

través doutros sistemas de derivación. 

• Acreditacións

Solicitudes e expedición de certificacións/acreditacións 

da condición de vítima de violencia de xénero.

As solicitudes poden proceder das mulleres 

beneficiarias ou dun órgano da administración 

pública que require a documentación por esixencias 

dos procedementos doutras prestacións. 

certificación acreditativa da condición de vítima de 

violencia de xénero, aos efectos da incorporación 

ao programa de inserción laboral deste colectivo.

O artigo 2º.b  da Orde do 2 de maio de 2006 establece 

como un dos documentos que debe acompañar 

á solicitude de incorporación ao programa, a 

Certificación acreditativa da condición de vítima, 

expedida polo Punto de Coordinación das Ordes 

de Protección, dependente do Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

certificación acreditativa da condición de vítima 

de violencia de xénero, aos efectos da percepción 

da renda activa de inserción.

O Real Decreto 1369/2006, do 24 de novembro, 

polo que se regula o programa de renda activa de 

inserción para persoas desempregadas con especiais 

necesidades económicas e dificultade para encontrar 

emprego, desenvolve o previsión establecida no 

apartado 4 da disposición final quinta do texto 

refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado 

polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, que 

permite establecer, dentro da acción protectora por 

desemprego, una axuda específica denominada renda 

activa de inserción, dirixida a persoas desempregadas 

con especiais necesidades económicas e dificultade 

para atopar emprego que adquiran o compromiso de 

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 
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realizar actuacións favorecedoras da súa inserción 

laboral. Este Real Decreto 1369/2006, esixe (artigo 

2) que as beneficiarias pola súa condición de vítima 

de violencia de xénero ou doméstica acrediten a 

condición de vítima.

certificación xenérica da condición de vítima.

De conformidade co disposto, entre outros, polos 

artigos 35 e 37 da lei 30/1992, do 22 de novembro 

de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e de 

Procedemento Administrativo Común, a solicitude das 

mulleres afectadas, expídese certificacións xenéricas 

acreditativas da súa condición de vítima, a fin de que 

a poida facer valer nalgún procedemento que poida 

seguir perante unha administración pública ou para 

outras finalidades lexítimas.

informe técnico do servizo Galego de igualdade.

Debe incluír referencias á situación persoal e familiar 

da solicitante, á intervención social acordada e á súa 

situación de vivenda, aos efectos da adxudicación 

directa de vivendas no programa de vivenda de 

aluguer a mulleres vítimas de violencia de xénero. 

(Orde da Consellería de Vivenda e Solo, do 12 de 

xullo de 2007; en desenvolvemento do previsto polo 

Decreto 48/2006, do 23 de febreiro, polo que se 

regula o Programa de vivenda en aluguer).



89sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

sEGuimEnto:

ExPEdiEntEs dE concEsión dE axudas dE 

PaGamEnto único.

PROVINCIA

A Coruña 11

Lugo 2

Ourense 1

Pontevedra 14

total 28

ExPEdiEntEs dE concEsión dE axudas dE 

PaGamEnto PEriódico.

PROVINCIA

A Coruña 113

Lugo 31

Ourense 31

Pontevedra 84

total 259

atEnción Polo Punto dE coordinación das 

ordEs dE ProtEcción.

PROVINCIA 1º Semestre 2º Semestre total

A Coruña 231 248 479

Lugo 93 118 211

Ourense 77 85 162

Pontevedra 262 214 476

total 663 665 1328

02 tratamEnto intEGral da 
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mEdidas dE ProtEcción comunicadas

PROVINCIA 1º Semestre 2º Semestre total

A Coruña 234 283 517

Lugo 95 141 236

Ourense 79 98 177

Pontevedra 269 243 512

total 677 765 1442

incorPoración dE mullErEs Vítimas dE 

ViolEncia dE xénEro a un ProGrama dE busca 

actiVa ou mEllora dE EmPrEGo.

PROVINCIA
Nº MULLERES 
INCORPORADAS

A Coruña 61

Lugo 28

Ourense 22

Pontevedra 17

total 128

cErtificación acrEditatiVa da condición dE 

Vítima dE ViolEncia dE xénEro, aos EfEctos 

da incorPoración ao ProGrama dE insErción 

laboral dEstE colEctiVo.

PROVINCIA
Nº CERTIFICACIóNS 
EMITIDAS

A Coruña 77

Lugo 40

Ourense 22

Pontevedra 65

total 204
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cErtificación acrEditatiVa da condición dE 

Vítima dE ViolEncia dE xénEro, aos EfEctos da 

PErcEPción da rEnda actiVa dE insErción.

PROVINCIA
Nº CERTIFICACIóNS 
EMITIDAS

A Coruña 18

Lugo 5

Ourense 0

Pontevedra 0

total 23

datos rElatiVos á unidadE Estatística 2.3.3.- 

cErtificación xEnérica da condición dE Vítima.

PROVINCIA
Nº CERTIFICACIóNS 
EMITIDAS

A Coruña 5

Lugo 2

Ourense 0

Pontevedra 3

total 10

informE técnico do sErViZo GalEGo dE 

iGualdadE aos EfEctos da concEsión dE 

ViVEnda En aluGuEr.

PROVINCIA
Nº INFORMES
EMITIDOS

A Coruña 62

Lugo 13

Ourense 5

Pontevedra 35

total 115

02 tratamEnto intEGral da 
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Imaxe corporativa do 
Programa Clara

02 Tratamento integral da violencia
de xénero // Programas
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Programas

ProGramas

caractErísticas xErais: 

Programa dirixido á información, orientación, atención 

e asesoramento de mulleres que se atopan en situación 

susceptible de exclusión social, especialmente aquelas 

que perciben a prestación correspondente ás vítimas de 

violencia de xénero.

Desenvolveuse a través dun convenio de colaboración 

entre o Servizo Galego de Igualdade e o Instituto da 

Muller e foi  implantado nas provincias da Coruña, Lugo,  

Ourense e Pontevedra durante o ano 2008. 

obxEctiVos: 

- Dotar as participantes de instrumentos adicionais 

que lles permitan achegarse a unha autonomía 

xeradora de creatividade, gratificación, realización e 

implicación colectiva.

- Axudar a romper o illamento creando un sentimento 

de pertenza baseado nunha relación igualitaria 

de intercambio a través dun contexto grupal de 

solidariedade e apoio.

- Posibilitar que as participantes realicen unha 

prospección interna desde a súa propia individualidade 

ata a súa participación e interacción grupal.

-  Permitir que as mulleres volvan a apropiarse da súa 

vida fronte ás dificultades e tomen conciencia da súa 

situación en contextos culturais, sociais, familiares e 

laborais.

- Apoiar a desaparición de certos bloqueos que se 

producen no momento de pasar á acción, potenciando 

a implicación e a participación activa en diferentes 

ámbitos para favorecer a inserción social e laboral.

01 ProGrAmA cLArA
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mEtodoloxía dE traballo:

Fase 1: Entrevista de acollida. Primeiro contacto 

das usuarias co programa a través do cal, a 

dinamizadora realiza unha análise da situación e das 

súas posibilidades de incorporación ás actividades 

previstas.

Fase 2: Sesións grupais realizadas varias veces por 

semana dirixidas á motivación e orientación laboral. 

Fase 3: Sesións individuais naqueles casos en que a 

usuaria precisa unha atención máis individualizada 

por algunha problemática concreta.

sEGuimEnto do ProGrama:

PROVINCIA
Número de mulleres 

atendidas
Número de mulleres 

participantes
Número de mulleres 

que finalizan 
o programa

Número de mulleres 
insertadas no 

mercado laboral

A Coruña 47 16 16 7

Lugo 20 10 9 3

Ourense 73 46 46 19

Pontevedra 41 13 9 5

total 181 85 80 34
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caractErísticas xErais:

Atendendo ao compromiso establecido no convenio de 

colaboración entre o Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales e a Comunidade Autónoma de Galicia para 

a realización de proxectos innovadores, autonómicos 

e locais, que garanten o dereito á asistencia integral 

das mulleres vítimas de violencia de xénero, o Servizo 

Galego de Igualdade,  continúa no ano 2008 co Programa 

RODELA iniciado no ano 2007.

O Programa RODELA responde así mesmo ao mandato 

da Lei galega 11/2007, para a prevención e tratamento 

integral da violencia de xénero que establece como un 

dos principios xerais que a integran a cooperación e 

coordinación. 

Neste sentido existe o compromiso por parte dos 

poderes públicos de Galicia de intensificar as accións 

para a cooperación e a coordinación interinstitucional 

dos recursos e instrumentos contra a violencia de 

xénero, promovendo a colaboración e a participación 

das asociacións de mulleres, así como das entidades e 

organizacións da sociedade civil.

obxEcto: 

Este mandato, xunto co compromiso asumido a través 

do convenio de referencia,  constitúe o motor da posta 

en marcha do programa de voluntariado específico para 

acompañar as vítimas de violencia de xénero que parte 

da necesidade da implicación de toda a cidadanía na loita 

contra a violencia de xénero.

EntidadEs dEstinatarias: 

O Programa RODELA diríxese ás seguintes entidades:

1. Entidades de acción voluntaria de Galicia sempre e 

cando reúnan os seguintes requisitos:

a) Estar rexistradas no Rexistro de Entidades de 

Acción Voluntaria da Dirección Xeral de Xuventude 

e Solidariedade da Secretaría Xeral do Benestar da 

Xunta de Galicia.

b)  Ter persoas asociadas dispostas a formarse en 

materia de xénero e novas tecnoloxías.

c)  Que conten con persoas asociadas que desexen 

ser axentes colaboradoras e colaboradores para 

ofrecer unha atención integral óptima e posibilidades 

de recuperación das mulleres e criaturas que sofren 

violencia de xénero.

2. Universidades galegas.

02 tratamEnto intEGral da 
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accións do ProGrama: 

Este programa realizado ao amparo do citado convenio 

desenvólvese a través da organización dos seguintes 

subprogramas:

01_coordinación dos acomPañamEntos da 

rEdE GalEGa dE Voluntariado En acomPa-

ñamEnto dE Vítimas dE ViolEncia.

Co fin de optimizar a continuidade da acción proposta, 

realizáronse as seguintes actividades:

-  Xuntanzas bimensuais coas coordinadoras das aso-

ciacións con obxecto de tratar as incidencias técnicas 

e financeiras  na implantación do programa, así como 

mellorar a coordinación do mesmo. 

- Orzamento: 1.015,17 euros.

-  Coordinación dos acompañamentos, financiando o 

custo xerado polos mesmos, así como aseguranza das 

voluntarias do Programa a través da subscrición dun 

seguro específico que garanta a responsabilidade civil 

en que puidera incorrer un colectivo tan específico.

- Datos estatísticos 2008:

LOCALIDADE ASOCIACIóNS ACOMPAñAMENTOS

A Coruña

AS. ONG ECOS DO SUR 8

AS. VECIñOS MALLOS,
SAGRADA FAMILIA

4

Ferrol
AS. VECIñOS DE CARANzA

“CUCO RUIz DE CORTAzAR”
5

Lugo
AS. MULLERES SEPARADAS 
Y DIVORCIADAS DE LUGO

11

Ourense
AS. FIBROMIALXIA E 

FATIGA CRóNICA
2

Vigo
AS. REDE DE MULLERES VECIñAIS 

CONTRA OS MALOS TRATOS DE VIGO
11

total asociacións Participantes: 6

total acompañamentos 2008: 41

02 tratamEnto intEGral da 
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02_Elaboración E difusión dE matEriais 

formatiVos E informatiVos Para Pro-

fEsionais quE intErVEñEn En matEria dE 

ViolEncia dE xénEro

Neste ámbito, o Servizo Galego de Igualdade edita 

coa imaxe do Programa Rodela dípticos informativos 

das actividades do SGI e das convocatorias de axudas 

e subvencións para o ano 2008 que son repartidas 

entre asociacións, CIMs e  PIMs. 

Co obxecto de difundir o programa entre as e os 

profesionais  imprimíronse 800 carteis cos datos de 

contacto das asociación, que se reparten entre as 

mesmas co obxecto de ser difundido polo territorio 

no que operan entre os centros sanitarios, Forzas e 

Corpos de Seguridade, xulgados e Puntos e Centros 

de Información ás Mulleres.

- Edición  díptico informativo 1: O Fondo de Garantía do 

Pagamento de Alimentos co fin de crear unha serie de 

dípticos coa imaxe do Programa que informen sobre 

cuestións legais ou técnicas de interese para as vítimas 

de violencia de xénero e o persoal técnico que as asiste. 

-  Estudo sobre o desenvolvemento normativo do 

Fondo Galego de Garantía de Indemnizacións para 

vítimas de violencia de xénero”.

-  Estatística de violencia correspondente ao 1º 

semestre do ano.

- Estudo de violencia Escolar.

-  Estudo sobre o desenvolvemento normativo do Fondo 

Galego de Garantía de Indemnizacións para vítimas 

de violencia de xénero, realizado pola Universidade 

de Santiago de Compostela.

Orzamento: 42,760,92 euros

Portada do Directorio de 
recursos galegos contra a 
violencia de xénero.
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03_mantEmEnto E mEllora do Portal WEb

O convenio de colaboración que deu lugar ao Programa 

Rodela asinado entre o SGI, a DX de Xuventude e 

Solidariedade e as tres universidades, establecía 

a elaboración dun portal web como instrumento 

tecnolóxico de soporte da Rede de Voluntariado.  

Desta parte foi a Universidade de Vigo a encargada.

Este portal elaborouse baseado  en software libre e 

código aberto. Seguindo os criterios de que contivera 

unha parte pública, ao modo dunha páxina web normal de 

libre navegación e, unha intranet restrinxida ás persoas 

voluntarias, coordinadoras das asociacións seleccionadas 

e, ás persoas do SGI responsables do programa.

Desde a súa posta en marcha no enderezo www.

rodela.eu, desenvolveuse un traballo de mantemento 

da páxina que consistiu na actualización de contidos 

informativos, na verificación e confirmación dos datos de 

acompañamento subministrados polo voluntariado das 

asociacións, na resposta a preguntas e solicitudes, tanto 

de persoas adscritas á rede na parte privada do portal, 

como de accesos a través da parte pública da web. 

Dentro do mantemento da páxina incluíuse ademais 

a moderación do foro interno e a actualización e 

adaptación técnica e corrección de defectos do 

funcionamento da web.

02 tratamEnto intEGral da 
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Desde a administración da páxina controlouse a base 

de datos de persoas colaboradoras do programa, 

garantindo uns niveis de acceso e privilexio acordes 

coa súa función dentro do programa.

Desde a administración técnica da páxina colaborouse, 

así mesmo, na difusión das convocatorias periódicas 

de coordinación. 

Ao tempo desenvolveuse un traballo formativo, tanto 

“on line” como telefónico, sobre o propio funcionamento 

da páxina para facilitar o uso por parte das persoas 

voluntarias. Isto foi especialmente importante tendo 

en conta que a capacitación das persoas usuarias 

partía, en moitos casos, de coñecementos básicos en 

novas tecnoloxías. 

Por último aproveitouse toda a primeira etapa da súa 

posta en marcha para avaliar o funcionamento técnico. 

Desde atender ás suxestións de usuarias, a atender 

cuestións sobre a seguridade dos datos manexados. 

O traballo de mantemento da páxina estivo a cargo 

dunha persoa cunha ocupación media de dúas horas 

diarias, en contacto permanente cos construtores do 

portal.  

CóMPRE salientar que se estableceu unha comunicación 

permanente co SGI, mediante correo electrónico e 

teléfono, diante de calquera novidade ou solicitude de 

acompañamento rexistrada no portal.

Co obxecto de garantir a actualización periódica do 

mesmo, incorporar novas relacionadas coa violencia de 

xénero e levar un rexistro actualizado das solicitudes de 

acompañamentos e dos acompañamentos realizados, 

así como das incidencias por mor dos mesmos.

Orzamento: 4.800 euros.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO TOTAL: 68.295,87 EUROS
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Programas

caractErísticas xErais: 

Programa que forma parte do proxecto Rodela, foi 

presentado polo Servizo Galego de Igualdade á convocatoria 

de proxectos innovadores dirixidos a garantir o dereito das 

mulleres vítimas de violencia á asistencia social integral 

establecido no artigo 19 da Lei orgánica 1/2004, do 28 

de decembro, de medidas de protección integral contra a 

violencia de xénero e aprobado polo Ministerio de Igualdad 

e publicado por Orde IGD/1785/2008, do 18 de xuño (BOE 

nº 150 do 21 de xuño). 

As actuacións que se enmarcan dentro desta resolución 

van dirixidas tanto a novas asociacións de voluntariado 

que ata agora non estaban incorporadas nin vinculadas 

directamente a este obxectivo, como a persoas 

colaboradoras (taxistas, comerciantes e empresariado) 

co obxecto de implicar á cidadanía no proxecto.

obxEctiVos:

Desenvolver accións de apoio e mantemento do programa 

de voluntariado específico para acompañar ás vítimas de 

violencia de xénero que parte da necesidade da implicación 

de toda a cidadanía na loita contra a violencia de xénero.

accións do ProGrama:

01_amPliación tErritorial da rEdE GalE-

Ga dE Voluntariado dE acomPañamEnto 

dE Vítimas dE ViolEncia

Actividade 1: 

Accións de información sobre  recursos a Asociacións 

e entidades de voluntariado.

O día 10 de novembro de 2008 publícase no DOG a 

Resolución do 29 de outubro de 2008, polo que se 

anuncia a convocatoria pública para a incorporación 

de asociacións de voluntariado ao programa galego 

de acompañamento a vítimas de violencia de xénero. 

Co obxecto de dar a coñecer esta convocatoria, 

realízanse unha serie de presentacións públicas nos 

concellos de Redondela e Carballo.

Reedición de  5.000 dípticos informativos do 

Programa Rodela cun orzamento de 1.280 euros, e 

10.000 axendas do 2009 por 18.586,08 euros.

Entidades incorporadas ao programa:

CONCELLO ENTIDADE Nº PERSOAS VOLUNTARIAS

Redondela AA.VV E CONSUMIDORE “O EIXO” 10 voluntarias

Vilagarcía FEDERACIóN DE MULLERES MESTURA 10 voluntarias

Ourense CIMO 14 voluntarias

Carballo ASOC. INSERCIóN LABORAL MULLERALIA 10 voluntarias

Santiago COGAMI 10 voluntarias

A Coruña AA.VV. VIRADEIRA 10 voluntarias

Santiago LIBERANzA 10 voluntarias

03 ProGrAmA InnovAdor de vIoLencIA de Xénero (rodeLA 2008)
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Díptico do programa 
Eu colaboro no marco 
do programa innovador 
de violencia de xénero 
(Rodela 2008)
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02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Programas

Ademais, incorpóranse á formación deste ano novas 

voluntarias de asociacións xa integradas no Rodela:

-  ONG ECOS DO SUR (A CORUñA) 6 voluntarias

-  AA. VV. CUCO RUíz CORTÁzAR (FERROL) 4 

voluntarias

Orzamento:

- Material: 20.000

- Charlas: 8.000

Actividade 2:

Infraestrutura de rede a través da adaptación 

dun portal propio INTRANET para as asociacións 

participantes.  

Realízase a formación do portal en xornadas 

formativas de 2 horas.

-  Redondela: 1 de decembro (10 asistentes)

-  Carballo: 2 de decembro (5 asistentes)

-  A Coruña: 2 de decembro (10 asistentes)

-  Vilagarcía: 15 decembro (6 asistentes)

-  Santiago de Compostela : 22 de decembro (20 

asistentes)

Orzamento: 

-  Adaptación e mellora do portal web: 20.000 euros

- Formación NTICS: 40.000 euros

Actividade 3:

Formación voluntarias de acompañamento.

Búscase que as persoas participantes adquiran e/ou 

afonden nos coñecementos básicos sobre a violencia 

de xénero, e coñezan as liñas para á intervención no 

acompañamento, coñezan vías e os recursos a favor 

da erradicación da violencia de xénero. 

Contidos básicos abordados: 

-  diferenza entre sexo e xénero, 

-  diferenza entre violencia de xénero e violencia 

doméstica, 

-  ciclo da violencia de Lenore Walker, 

-  e os recursos galegos contra a violencia de 

xénero. 

Cada acción formativa tivo unha duración de 3 horas 

e foi impartida nos seguintes puntos:

- Redondela: 9 de decembro 

- Carballo: 10 de decembro

- A Coruña:  11 de decembro

- Ourense: 12 de decembro

- Vilagarcía: 13 de decembro

-  Santiago de Compostela: 15 de decembro

Nas cidades do Barco de Valdeorras, Ourense e 

Paradela  impártese unha formación complementaria 

e NTIC para aquelas voluntarias que non teñan 

coñecementos informáticos.

Asisten un total de 50 mulleres.



formación en santiago de 
compostela no marco do 
Programa rodela 2008
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Como material para a formación elaborouse o 

Directorio de recursos galegos contra a violencia 

de xénero e nas formacións que se impartiron 

adaptáronse os contidos do mesmo ás necesidades 

informativas das persoas e asociacións participantes.

Xunto con este Directorio repártese a reedición do 

Protocolo de acompañamento a vítimas de violencia 

de xénero elaborado con cargo ao Programa Rodela 

implantado no 2007. 

Orzamento:

-  Formación acompañantes 40.000 euros

-  Elaboración material 20.000 euros

02_crEación da fiGura dE ProfEsional dE 

aPoio

Actividade 1:

Formación de profesionais de apoio

Coas persoas colaboradoras que non son parte dunha 

asociación, a formación centrouse sobre todo nos 

recursos existentes, tendo en conta que incorporados 

ao programa adquiren o compromiso de atender as 

demandas de información que faga o público sobre os 

recursos contra a violencia de xénero.

A formación realízase nas cidades en que o programa 

xa está implantado e naquelas que o requiran. Así, 

foron realizadas 5 xornadas formativas de adhesión 

ao programa:

- A Coruña: 11 de decembro

- Ourense: 2 de decembro

- Vigo: 8 de decembro

- Lugo: 17 de decembro

- Ponteareas: 3 de decembro

Asisten un total de 39 persoas (30 mulleres e 9 

homes).

Edítanse 1000 dípticos informativos do Programa 

EuColaboro e envíanse a todos os concellos de Galicia 

carpetas con información sobre o programa co 

obxecto de facer chegar ao público destinatario a súa 

implantación. 

Orzamento:

-  Formación de profesionais 40.000 euros

-  Elaboración material 20.000 euros
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Actividade 2:

Accións de información, difusión e captación de 

profesionais de apoio

O obxectivo primordial é dar a coñecer a acción nas 

cidades a través de charlas coa finalidade de difundir 

e captar aos comerciantes, taxistas e profesionais 

de establecementos que traballan cara ao público. 

Incorpóranse ao programa a través dun compromiso 

escrito que se asina durante a xornada formativa de 

adhesión.

-  Ourense, 8 de novembro de 2008: 25 persoas 

asistentes

-  Vigo, 18 de novembro de 2008: 25 persoas 

asistentes

-  A Coruña, 18 de novembro de 2008: 15 persoas 

asistentes.

-  Ponteareas, 29 de novembro de 2008: 25 

persoas asistentes.

Elabórase material difusor co distintivo EUCOLABORO 

(200 paraugas, 200 maletíns, 500 bolígrafos e 1.000 

adhesivos) dos que se fai entrega no acto de presentación 

e nas xornadas de adhesión ao programa.

Orzamento:

-  Preparación e edición de material: 15.000 euros

- Charlas: 8.000 euros

Actividade 3:

Creación, deseño e elaboración do distintivo

A figura de profesionais de apoio “EUCOLABORO” 

recoñécese cun distintivo específico co obxectivo de 

facer visible de maneira individual a participación 

cidadá en diferentes profesionais (taxistas, gardas 

de seguridade privada, comerciantes...) a través, 

ademais da participación nos procesos formativos de 

recursos contra a violencia de xénero, dun distintivo 

EUCOLABORO, que os identifique como persoas 

sensibilizadas e coñecedoras dos recursos, que poidan 

facer uso del na súa publicidade profesional e que 

lles permite incorporar publicidade na páxina web do 

Programa Rodela e nas actividades públicas deste 

programa.

EUCOLABORO pretende ser un distintivo que informe 

dos establecementos e lugares de traballo nos que hai 

persoas que coñecen os recursos públicos e privados 

do seu contorno territorial contra a violencia de xénero 

e están en disposición de colaborar coas persoas que 

precisen deles. Os colaboradores e colaboradoras 

deben manter en lugar visible o distintivo.

A cargo desta actividade  elabórase o distintivo 

nas diferentes aplicacións e os plotters para as 

presentacións e formación (2 plotters do Programa 

EUCOLABORO  e 1 plotter do Programa Rodela). 

Ademais  elabóranse e imprímense 3.000 exemplares 

do Directorio de recursos galegos,  que se entregan 

aos profesionais que participan nas xornadas de 

adhesión e preséntase no 1º Encontro de voluntariado 

de acompañamento a vítimas de violencia “Un ano de 

Rodela”. 

Orzamento:

-  Deseño  e impresión 40.000

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Programas
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03_Elaboración do Estudo

Actividade 1: 

Posta en común de experiencias e información do 

Programa Rodela e adaptación de recursos á Lei de 

Protección de datos na intervención con mulleres. 

Esta acción é desenvolvida pola Confederación Galega 

de Minusválidos, dada a necesidade de elaborar 

un estudo baseado na experiencia e información 

achegada polo Programa Rodela de voluntariado de 

acompañamento a vítimas de violencia de xénero. 

O informe recolle a memoria de avaliación do 

Programa Rodela na primeira edición desenvolvida 

ao longo do 2008, respondendo aos criterios de 

eficacia e eficiencia das políticas públicas, é dicir , no 

grao no que se cumpren os obxectivos inicialmente 

deseñados no momento do deseño do Rodela, o 

proceso avaliativo pretende dar conta do nivel de 

satisfacción e de utilidade alcanzado a través do labor 

de acompañamento dirixido ás mulleres vítimas da 

violencia de xénero. 

Este estudo contempla:

-  Demandas e necesidades das mulleres usuarias 

dos recursos, de atención social integral contra a 

violencia de xénero en Galicia

-  Oferta de recursos, adaptación de estes á 

demanda, facendo especial fincapé ás barreiras ás 

que se enfrontan aquelas mulleres con diversidade 

funcional, descoñecemento de idiomas oficiais, 

lugar de residencia...

-  Adaptación dos recursos especializados á Lei de 

protección de datos na intervención con mulleres

-  Calidade de atención de recursos e persoal 

técnico especializado que interveñen directa 

ou indirectamente na atención ás mulleres en 

situación de violencia de xénero.

Orzamento: 10.000 euros

Actividade 2:

Estudo de adaptación de recursos ás demandas de 

usuarias, con atención especial ás barreiras ás que se 

enfrontan as mulleres discapacitadas.

Acción desenvolvida pola Confederación Galega de 

Minusválidos.

Orzamento: 

- Elaboración estudo de situación: 13.800 euros

Actividade 3:

Análise da calidade de atención de centros e persoal 

técnico que interveñen na atención a mulleres en 

situación de violencia de xénero.

Acción a desenvolver polo Servizo Galego de 

Igualdade.

O obxectivo é recompilar a información necesaria 

sobre o funcionamento dos servizos avaliados, así 

como dos recursos humanos, técnicos e económicos 

utilizados nos mesmos.

O estudo abarcou a análise sobre a calidade na 

atención e funcionamento nos seguintes servizos:
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1. Un centro hospitalario

2. Un centro de saúde

3. Unha casa de acollida

4. Dez Centros de Información a Mulleres ( CIMs)

5. Dez concellos que non teñen CIM

6. Dúas oficinas de I+B

7. Dous xulgados

8. Dúas comisarías de policía

9. Dous cuarteis da garda civil

10. Dúas unidades de policía local

Orzamento: 14.000 euros

Actividade 5:

Refundición, deseño e elaboración do Estudo global

Orzamento: 20.000 euros

Exemplares: 500 

04_Gastos dE diVulGación

Actividade 1:

Difusión

O día 30 de novembro celébrase na cidade de Ourense 

o 1º Encontro de voluntariado de acompañamento a 

vítimas de violencia: “Un ano de Rodela”. 

Asisten ao mesmo Persoal técnico dos concellos, 

Centros de Información á Muller, Puntos de 

Información á Muller, Oficinas de Igualdade e Benestar, 

e de asociacións de voluntariado que forman parte do 

Programa Rodela e aquelas que o solicitaron dentro 

da convocatoria do ano 2008. 

Orzamento: 19.621,89 euros

Asistentes: 88 persoas (80 mulleres e 8 homes)

05_aValiación E sEGuimEnto

Orzamento: 27.000 euros

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Programas
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02 Tratamento integral da violencia
de xénero // Colaboracións SGI
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Tratamento integral da violencia de xénero 

Colaboracións SGI

colaboracións sGi

caractErísticas xErais: 

Actividade formativa confinanciada polo Servizo Galego 

de Igualdade celebrouse entre os días 16 e 18 de xullo  no 

Salón de graos da Facultade de Dereito, cun total de 30 

horas lectivas.

Tratouse con esta proposta de facer máis próximo ás/aos 

profesionais do Dereito, especialmente ao colectivo de 

mulleres xuristas, ás/aos estudantes de Dereito, e como 

non, a todos os colectivos de persoas afectadas polas 

materias apuntadas, o tratamento dos problemas, as 

ameazas e as desigualdades a que han de facer fronte as 

mulleres na Galicia actual.

obxEctiVos: 

- Sensibilizar a sociedade respecto á situación das 

mulleres, ofrecendo, ao mesmo tempo, respostas, 

para o que se fai instrumento imprescindible o 

ordenamento xurídico. 

-  Dar a coñecer as recentes reformas lexislativas en 

materia de familia e violencia contra a muller. 

ProGramación:

mércores, 16 de xullo de 2008 

10:00 - 10:30 h  INAUGURACIóN. 

ANXO QUINTANA GONzÁLEz

Vicepresidente da Xunta de Galicia

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora Xeral Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller (SGI)

SOLEDAD CAzORLA

Fiscal Delegada en Violencia de Xénero

MIGUEL LORENTE ACOSTA

Delegado do Goberno para a violencia de xénero

SENéN BARRO AMENEIRO

Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

RAQUEL CASTILLEJO MANzANARES

Directora do Curso

 

10:30 - 12:30 MESA REDONDA.

“Xénero desde o punto de vista da filosofía e a 

socioloxía“

MARíA JOSé AGRA

Catedrática de Filosofía da Universidade de 

Santiago de Compostela

01 curso de verÁn dA usc. muLLer, IGuALdAde e dereIto. unHA LAcrA mÁIs: A 
vIoLencIA de Xénero
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RITA RADL PHILIPP

Profesora Titular de Socioloxía da Universidade 

de Santiago de Compostela

 

13:00 - 14:00 h RELATORIO.

TíTULO: “Políticas de igualdade na administración 

pública” 

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora Xeral do Servizo Galego de Promoción 

da Igualdade do Home e da Muller (SGI)

 

17:00 - 18:00 h RELATORIO.

TíTULO: “Mulleres no medio rural. Análise da 

produción e o emprego no contexto galego” 

RAQUEL VIzCAYA

Dirección Xeral do Sindicato Labrego Galego

 

18:00 - 19:00 h RELATORIO.

TíTULO: “Mulleres e multiculturalismo. A inmigra-

ción nas sociedades contemporáneas” 

MARTA IRENE LOIS GONzÁLEz

Profesora contratada, doutora de Ciencia Política 

e da Administración da Universidade de Santiago 

de Compostela

 

xoves, 17 de xullo de 2008

 

10:00 - 11:00 h RELATORIO.

TíTULO: “Lei 11/2.007, do 27 de xullo, galega para 

a prevención e o tratamento integral da violencia 

de xénero”

RAQUEL CASTILLEJO MANzANARES

Profesora Titular de Dereito Procesual da 

Universidade de Santiago de Compostela

 

11:30 - 12:45 h RELATORIO.

TíTULO: “O fiscal e a protección ás vítimas. O 

marco penal da violencia de xénero” 

SOLEDAD CAzORLA

Fiscal Delegada en Violencia de Xénero

 

12:45 - 14:00 h RELATORIO.

TíTULO: “Actuación sanitaria ante a violencia de 

xénero” 

MIGUEL LORENTE ACOSTA

Delegado do Goberno para a violencia de xénero

 

17:00 - 18:30 MESA REDONDA.

“Actuación e procedemento dos axentes que 

actúan na violencia de xénero. Forzas e corpos de 

seguridade, avogados e xulgados de violencia de 

xénero“

ELSA RAQUEL GóMEz GóMEz

Vicepresidenta da Agrupación de Avogadas de 

Santiago (A.D.A.S).

ESTELA SAN JOSé ASENSIO

Maxistrada - xuíza titular do Xulgado de Instrución 

núm. 3 de violencia de xénero, Lugo

 

Venres, 18 de xullo de 2008

10:00 - 11:00 RELATORIO.

TíTULO: “Procedemento xudicial ante a violencia 

de xénero: os xulgados de violencia de xénero” 

LOURDES NOYA FERREIRO

Profesora Titular de Dereito Procesual da 

Universidade de Santiago de Compostela
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11:30 - 12:30 h RELATORIO.

TíTULO: “Medidas de sensibilización, detección e 

prevención. Actuacións no ámbito educativo para 

a prevención da violencia de xénero“

CONCEPCIóN CASTILLEJO MANzANARES.

Educadora. Mediadora

 

12:30 - 13:30 h RELATORIO.

TíTULO: “O comportamento dos agresores. A 

intervención penitenciaria cos penados e a súa 

rehabilitación”

RAMóN ARCE FERNÁNDEz

Profesor titular de Psicoloxía  Xurídica da Univer-

sidade de Santiago de Compostela

 

17:00 - 19:00 h RELATORIO.

TíTULO: “O orde de protección: medidas civís e 

penais” 

IGNACIO COLOMER

Titular de Dereito Procesual da Universidade 

Pablo Olavide de Sevilla

Mª PAz GARCíA RUBIO

Catedrática de Dereito Civil da Universidade de 

Santiago de Compostela

 

PECHE.

CARMEN ADÁN VILAMARíN

Secretaria Xeral de Igualdade

ISABEL DIz OTERO

Coordinadora da Oficina de Igualdade da 

Universidade de Santiago de Compostela

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Colaboracións SGI
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade colabora coa Federación 

de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia no 

financiamento da charla organizada o 10 de novembro de 

2008 na sede da FAXPG.

Cada vez son máis os casos coñecidos de situacións de 

violencia de xénero ou de situacións de desprotección 

relacionadas coas mulleres xordas na nosa comunidade 

autónoma. Ante esta situación, cando unha muller xorda 

ou xordocega se atopa cunha situación de risco, ou desexa 

solicitar apoio, o primeiro lugar ao que acode é ao Servizo 

de Atención a Persoas Xordas, sendo esta a canle natural 

para a solicitude de información e apoio.

obxEctiVos: 

- Favorecelo coñecemento por parte das profesionais 

que integran os servizos de atención a persoas xordas 

dos recursos, estratexias e protocolos de actuación 

ante situación de risco en casos de violencia de 

xénero.

-  Afondar nos conceptos básicos que rexen as 

situacións de violencia de xénero.

-  Sensibilizar sobre as problemáticas específicas 

que sofren aquelas mulleres vítimas de violencia, 

desbotando estereotipos e mitos sobre a mesma; 

evitando na medida do posible a vitimización 

secundaria.

ProGramación:

“Charla sobre recursos para mulleres na Comunidade 

Autónoma de Galicia”

Relatora: ESPERANzA CASTELO GóMEz

Duración: 4 horas.

Contidos:

-  Conceptos básicos sobre violencia de xénero.

-  Recursos autonómicos para mulleres vítimas.

Perfil das persoas destinatarias:

-  Traballadoras sociais dos SAPS

-  Axentes de Desenvolvemento da Comunidade 

Xorda (ADECOSORes)

-  Intérpretes da Lingua de Signos Española (ILSEs)

sEGuimEnto:

Nº de asistentes: 20 persoas.

02 coLABorAcIón fAXPG (federAcIón de AsocIAcIóns de PersoAs XordAs de 
GALIcIA)
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade colabora coa Escola 

Galega de Seguridade Pública co financiamento dunha 

acción formativa sobre recursos para mulleres vítimas de 

violencia de xénero.

A acción formativa celebrouse o 28 de outubro de 2008 

celebrada na sede da Academia Galega de Seguridade 

Pública. A Estrada.

Sendo a formación e sensibilización das forzas e corpos 

de seguridade do estado un dos obxectivos do IV Plan do 

Goberno Galego para a Igualdade entre Mulleres e Homes 

(2007-2010). En concreto o 4.6.6 da Liña estratéxica 4; 

considérase indispensable, debido ao papel, en moitos 

casos de primeira intervención, da formación específica 

en materia de violencia dos e das axentes dos diferentes 

corpos que recollen estes casos.

obxEctiVos: 

-  Favorecer o coñecemento dos recursos e estratexias 

de intervención ante situación de violencia de xénero.

-  Afondar nos conceptos básicos que rexen as 

situacións de violencia de xénero.

-  Sensibilizar sobre as problemáticas específicas 

que sofren aquelas mulleres vítimas de violencia, 

desbotando estereotipos e mitos sobre a mesma; 

evitando na medida do posible a vitimización 

secundaria.

ProGramación:

“Impartición do módulo transversal sobre recursos 

para mulleres vítimas de violencia de xénero na 

Comunidade Autónoma de Galicia”

Relatora: ESPERANzA CASTELO GóMEz

Duración: 2 horas.

Contidos:

-  Conceptos básicos sobre violencia de xénero.

-  Recursos autonómicos para mulleres vítimas.

Perfil das persoas destinatarias:

-  Axentes da policía municipal de diversos concellos 

de Galicia.

sEGuimEnto:

Nº de asistentes: 38 persoas.

03 coLABorAcIón escoLA GALeGA de seGurIdAde PÚBLIcA
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade colabora coa Consellería de 

Medio Rural desta acción formativa que se celebrou Centro 

de formación e experimentación agroforestal de Guísamo 

e Monforte de Lemos nas seguinte datas:

-  5 de decembro 2008. Guísamo (1º edición) 

-  15 de decembro 2008. Monforte de Lemos. 

-  19 decembro de 2008. Guísamo (2ª edición)

Ao abeiro do artigo 4, e) do Decreto 235/2007, polo que 

se regulan os servizos de asesoramento e xestión das 

explotacións agrarias, os equipos técnicos responsables 

do servizo de asesoramento deberán comprometerse a 

recibir unha formación específica oficial en materia de 

asesoramento ás explotacións. 

Por outra banda a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para 

a igualdade de mulleres e homes, establece o compromiso 

da comunidade autónoma na eliminación da discriminación 

entre mulleres e homes e na promoción da igualdade no 

ámbito laboral e formativo. No seu artigo 31 establece que 

a Xunta de Galicia adoptará as medidas necesarias para 

facilitar ás mulleres o acceso e mantemento da titularidade 

ou cotitularidade das explotacións agrarias.

obxEctiVos:

 - Formar e informar aos equipos de asesoramento 

daquelas medidas de acción positiva para mulleres 

rurais que se están a desenvolver na Comunidade 

Autónoma.

-  Sensibilizar sobre a importancia de visibilizar o 

papel das mulleres dentro das explotacións agrarias 

favorecendo a regulación da súa situación laboral.

ProGramación:

“Impartición do módulo “Medidas de Acción Positiva 

desde a vertente de xénero” 

Relatora: ESPERANzA CASTELO GóMEz

Duración: 1 hora

Contidos:

-  Conceptos básicos sobre Igualdade de Oportuni-

dades. Sexo xénero, roles e estereotipos, sociali-

zación diferencial, desigualdade formal vs. real.

-  As medidas de acción positiva. Definición e nece-

sidade.

-  Medidas de acción positiva en Galicia. Axudas e 

subvencións.

Perfil das persoas destinatarias:

-  Técnicos/as e veterinarios/as responsables do 

Servizo de asesoramento de explotación agrarias 

de Galicia.

sEGuimEnto:

Nº de asistentes: 30 persoas por grupo.

04 coLABorAcIón conseLLeríA do medIo rurAL

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Colaboracións SGI
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade colabora co Concello 

da Coruña cofinanciando esta xornada de traballo en 

materia de violencia de xénero que se celebrou na 

Fundación Paideia o 20 de novembro de 2008, e que 

estaba destinada a profesionais de diferentes entidades 

ou servizos que traballen directa ou indirectamente en 

materia de violencia de xénero.

O IV Plan do Goberno Galego para a Igualdade entre 

Mulleres e Homes 2007-2010, no seu apartado 4.2.8. 

reflicte a necesidade de promover un protocolo integral 

de intervención que favoreza unha resposta globalizadora 

e coordinada e que implique o persoal técnico de servizos 

sociais, saúde, xustiza, educación, forzas e corpos de 

seguridade do Estado, emprego e vivenda. E dentro desta 

liña na que se enmarca dita xornada de traballo

obxEctiVos: 

-  Formar e informar os equipos de asesoramento 

daquelas medidas de acción positiva para mulleres 

rurais que se están a desenvolver na Comunidade 

Autónoma.

-  Sensibilizar sobre a importancia de visibilizar o 

papel das mulleres dentro das explotacións agrarias 

favorecendo a regulación da súa situación laboral.

ProGramación:

xoves, 20 de novembro de 2008

9:00 – 10:00 h  RECEPCIóN ASISTENTES.

PRESTACIóN DA XORNADA.

MARGARIDA VÁzQUEz VERAS

Concelleira de Igualdade e Participación 

Cidadá.

PRESENTACIóN  DO EQUIPO INTERDISCIPLI-

NAR DO CENTRO MUNICIPAL DA MULLER. 

MERCEDES RICO RODRíGUEz

Coordinadora de Programas do Centro 

Municipal da Muller.

DISTRIBUCIóN DAS MESAS DE TRABALLO.

10:00 – 11:15 h  1º PARTE MESAS DE TRABALLO.

11:15 – 11:45 h Pausa - café.

11:45 – 13:15  h 2º PARTE MESAS DE TRABALLO.

13:15 – 14:00 h  PRESENTACIóN CONCLUSIóNS.

14:00 h CLAUSURA.

05 coLABorAcIón XornAdA de trABALLo no conceLLo dA coruÑA
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caractErísticas xErais: 

No marco da  política de colaboración con concellos 

e entidades, así como co compromiso na difusión e 

sensibilización en materia de Igualdade de Oportunidades 

entre a cidadanía, o Servizo Galego de Igualdade pon 

a disposición das entidades organizadoras a docencia 

de dito módulo, comprometéndose a que os conceptos 

impartidos no mesmos se atinxan aos criterios de calidade 

e homoxeneidade.

Dentro dos cursos de formación organizados ao abeiro 

das Resolucións do 28 de abril e do 18 de xuño  de 2008 

pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán 

as axudas e subvencións dirixidas a entidades de iniciativa 

social e entidades locais para o desenvolvemento de 

programas destinados á promoción e á formación de 

mulleres; establécese a obriga da inclusión dun módulo 

específico de Políticas de Igualdade de Oportunidades 

cunha carga lectiva de 10 horas. 

Esta acción formativa está destinada a mulleres que 

participan nos cursos de formación ocupacional financiados 

polo Servizo Galego de Igualdade e celebrase entre os 

meses de outubro e novembro de 2008.

obxEctiVos:

-  Afondar sobre os conceptos nos que se asenta a 

teoría de xénero.

-  Reflexionar sobre a distinta valorización que a 

sociedade ofrece sobre a figura e o papel das mulleres 

na nosa cultura, desde a perspectiva de xénero.

-  Fomentar o debate e propiciar a crítica sobre os piares 

nos que se asenta o sistema patriarcal.

-  Informar sobre as medidas que se están a aplicar 

desde o goberno galego para facer efectiva a igualdade 

de oportunidades.

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Colaboracións SGI

06 moduLo de PoLítIcAs de IGuALdAde de oPortunIdAdes cursos de formAcIón sGI
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ProGramación:

Impartición do módulo “Políticas de Igualdade de 

Oportunidades”.

Duración: 10 horas

Contidos:

-  Conceptos básicos sobre Igualdade de 

Oportunidades. 

- Sexo xénero.

-  Roles e estereotipos de xénero.

-  Socialización diferencial. Mecanismos de sociali-

zación.

-  Desigualdade formal vs. real.

-  As mulleres na sociedade. Educación, participa-

ción na vida cultural, social e política, emprego...

-  O sexismo na linguaxe e nos medios de 

comunicación.

-  Entidades, organismos e servizos específicos 

para mulleres na Comunidade Autónoma.

-  IV Plan do Goberno Galego para a Igualdade 

entre Mulleres e Homes. 2007 – 2010.

sEGuimEnto:

Nº de participantes: 15 participantes por grupo o que fan 

máis de 1230 mulleres en toda Galicia.
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nº dE módulos imPartidos EntrE os orGaniZa-

dos Por concEllos E EntidadEs:

PROVINCIA

A Coruña 24

Lugo 18

Ourense 17

Pontevedra 23

total 82

02 tratamEnto intEGral da 
ViolEncia dE xénEro 

Colaboracións SGI
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Material de difusión utilizado no I 
Encontro – Invitación

03 Apoio ao emprendemento 
feminino // Xornadas
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Apoio ao emprendemento feminino

Xornadas

xornadas

caractErísticas xErais: 

O  Servizo Galego de Igualdade organizou, xunto co 

Concello da Coruña e contando coa colaboración da 

Secretaría Xeral de Política Lingüística, o primeiro 

encontro EMEGA de empresarias e emprendedoras de 

Galicia no Palexco na cidade da Coruña. 

O acto contou coa participación dunha diversidade de 

institucións e entidades, tales como federacións de 

empresarias, Universidades, Consellería de Industria, 

Vicepresidencia e empresas de Portugal, Illas Baleares e 

Galicia. Acompañou a esta mostra foros das empresarias, 

onde as relatoras-empresarias puxeron en coñecemento 

do publico asistente, a súa experiencia persoal, dificultades 

e facilidades á hora de emprender.

distribución das EmPrEsas ParticiPantEs 

na mostra:

obxEctiVos: 

- Fomentar as actividades de emprendemento entre a 

poboación feminina.

- Detectar a través de testemuñas reais as dificultades 

e retos que teñen as mulleres á hora de emprender.

- Coñecer iniciativas emprendedoras non só de Galicia 

senón tamén doutras Comunidades e Países.

ProGramación: 

Venres 2 de maio

17:00 -  19:00 h 

 ENCONTRO CON EMPRESARIAS DAS ILLAS BALEARES

(Modera o Concello da Coruña)

Relatoras do Foro Illas Baleares:

MARI CARMEN MUñOz LIzCANO 

Aquamarcenter.

BEATRIz BORRÁS PALAU-RIBES

Grupo BDEB.

MARGARITA ROSA NICOLAU

Mndisseny.

MANUELA REDONDO CLADERA

Negro Estudi

01 I encontro-mostrA emeGA de emPresArIAs e emPrendedorAs de GALIcIA
PresentAcIón dA eXPosIcIón “PIoneIrAs”

Máis información ver Programa Emega (sección programas- apoio ao emprendemento feminino) e Programa Pioneiras 

( sección programas- recuperación da memoria histórica)

Illes Balears

Portugal

Galiza52%

19%

29%

TOTAL 2111 6 4
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sábado 3 de maio

10:00- 12:30h

ENCONTRO CON EMPRESARIAS DE GALICIA.

(Modera o Servizo Galego de Igualdade)

Relatoras do Foro Galicia:

GRACIELA LOIS RíO 

Amallós Consultoria.

PILAR BLANCO TUIMIL

Prooffice.

INMACULADA RODRíGUEz CUERVO

Mecanizados Rodríguez.

LAURA ALDARIz MUINELO

Tecgal

12:30 - 13:30h INAUGURACIóN OFICIAL, APERTURA DA 

MOSTRA E PRESENTACIóN DA EXPOSICIóN “PIONEIRAS”.

A mostra e a exposición foi inaugurada por:

ANA  LUíSA  BOUzA SANTIAGO 

Directora do Servizo Galego de Igualdade

CARME ADÁN VILLAMARíN

Secretaria Xeral de Vicepresidencia.  

XOÁN ANTóN PéREz-LEMA LóPEz.

Secretario Xeral de Relacións Institucionais da 

Vicepresidencia de Igualdade e Benestar.

ENRIQUE TELLO

Tenente Alcalde do Concello da Coruña.

MARGARIDA VÁzQUEz.

Concelleira de Igualdade do Concello da Coruña.

ÁLVARO ÁLVAREz-BLÁzQUEz FERNÁNDEz.

Director Xeral do Igape.

ELzA MARíA HENRIQUES DEUS PAIS.

Presidenta da Comissao para a Cidadanía e Igualdade 

de Género.

LILA THOMÁS.

Directora del Instituto de la Dona (Baleares)

13:30- 19:00h MOSTRA

Material de difusión 
utilizado no I Encontro 
– mostra Emega 
de empresarias e 
emprendedoras de Galica - 
Bandeirola.
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Material de difusión 
utilizado no I Encontro 

– mostra Emega 
de empresarias e 

emprendedoras de Galica 
- Díptico

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Xornadas

domingo 4 de maio

10:00 - 12:00h

ENCONTRO CON EMPRESARIAS DE PORTUGAL.

(MODERA I.G.A.P.E.)

Relatoras do Foro Portugal:

JOANA LENCASTRE 

1000 Paladares.

RAQUEL FREITAS 

Prevensis.

ISABEL REYES 

Triplicado.

ANA BELA MARTíNS.

APME

Participación no foro:  32 persoas

12:00 h  MOSTRA

sEGuimEnto:

Mostra Emega:

· Participación no foro Illes Balears : 40 persoas.

· Participación no foro Galicia:  65 persoas.

· Participación no foro Portugal:  32 persoas

Exposición Pioneiras:

· ORzAMENTO: 92.493,54 Euros

· ASISTENTES: aproximadamente asistiron ao acto 310 

mulleres e 40 homes
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caractErísticas xErais:. 

Contando coa presenza en Bruxelas da presidenta da 

Federación de Mulleres Empresarias de Galicia (FEGA), 

o Servizo Galego de Igualdade coa colaboración da 

Fundación Galicia Europa, organizou este seminario co que, 

a partir das iniciativas desenvolvidas por emprendedoras 

galegas, preténdese analizar a problemática actual coa 

que se atopan as mulleres europeas á hora de dar o salto 

de crear a súa propia empresa.

A economía europea necesita dun maior número de 

empresas para garantir o seu bo funcionamento, se ben 

os europeos amosan aínda certas reticencias ante a 

creación do seu propio negocio. Ademais dos factores 

tradicionais, coma a falta de financiamento ou a xestión 

dos riscos, que desalentan aos europeos de montar ou 

facerse cargo dunha empresa, existen factores adicionais 

que dificultan especialmente a creación de empresas por 

parte das mulleres.  

Aínda que a promoción das iniciativas empresarias 

é competencia dos Estados membros, desde a Unión 

Europea trátase tamén de dar resposta a estas cuestións 

mediante a promoción de redes para o intercambio 

de boas prácticas e información entre as mulleres 

02 II encontro PotencIAndo A InIcIAtIvA emPresArIAL entre As muLLeres 
euroPeAs: A eXPerIencIA dAs emPrendedorAs GALeGAs PresentAcIón dA 
eXPosIcIón “PIoneIrAs”

Máis información ver Programa Emega ( sección programas- apoio ao emprendemento feminino)e Programa Pioneiras 

(sección programas- recuperación da memoria histórica).

Dª. Ana Luísa Bouza Santiago 
Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade 
 
Comprácese en convidala/o á inauguración da exposición Pioneiras en bilingüe (galego e inglés) 
que terá lugar o día 15 de outubro ás 12:40 horas na sede da Fundación Galicia Europa (Rue de la 
Loi, 38 / Wetstraat) en Bruxelas. 

Material de difusión 
utilizado  para a exposición 
Pioneiras do II Encontro 
Emega en Bruxelas.
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empresarias e os organismos de apoio. Por outra parte, a 

Comisión Europea traballa para a igualdade entre homes 

e mulleres establecendo estratexias a nivel comunitario 

e elaborando informes anuais sobre os aspectos 

cuantitativos e cualitativos da igualdade home-muller 

nos países de UE. 

obxEctiVos: 

- Coñecer as estratexias da Unión Europea para 

incentivar e apoiar o emprendemento en xeral e na 

poboación feminina en particular.

- Analizar a situación do emprendemento feminino en 

Galicia.

- Profundar no coñecemento da aplicación do principio 

de igualdade de oportunidades en Europa.

ProGramación: 

15 de outubro de 2008

Fundación Galicia Europa

Rue de la Loi 38 - 1040 Bruxelas

10:30 h BENVIDA 

A cargo de:

 ANA RAMOS BARBOSA, 

Directora da Fundación Galicia 

Europa en Bruxelas.

10:40 h 

O PAPEL DA COMISIóN DE DEREITOS DA MULLER E 

IGUALDADE DE XéNERO DO PARLAMENTO EUROPEO

IRATXE GARCíA PéREz. 

Eurodeputada do Parlamento Europeo (ES, PSE)

  

10:50 h 

 A ESTRATEXIA EUROPEA PARA A CONSECUCIóN DA 

IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES

FÁTIMA RIBEIRO

Unidade de “Igualdad de oportunidades entre 

hombres y Mujeres” da DX Emprego e Asuntos 

Sociais. Comisión Europea

11:05 h

 PROMOCIóN DO ESPíRITO EMPRENDEDOR A TRAVéS DA 

EDUCACIóN

 SIMONE BALDASARRI

Comisión Europea. DX Empresa e Industria

11:20 h  

INICIATIVAS EMPRESARIAS DE MULLERES EN GALICIA. 

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Xornadas



intervención de ana 
luísa bouza, directora 
xeral do sGi no ii 
Encontro Emega en 
bruxelas
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Ana Bouza na Exposición 
Pioneiras no marco do 
II Encontro Emega en 
Bruxelas.

Modera: 

ISABEL IGLESIAS OVIEDO

 Presidenta da Federación de Mulleres Empresarias 

de Galicia (FEGA). 

12:20 h 

AXUDAS AO EMPRENDEMENTO DA XUNTA DE GALICIA

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade

12: 40 h

 CLAUSURA DO ACTO E INAUGURACIóN DA EXPOSICIóN 

“PIONEIRAS. MULLERES EMPRESARIAS GALEGAS”. 

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 95.095 euros

ASISTENCIA: 48 mulleres e 3 homes.
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Convite utilizado para a 
exposición Pioneiras do 

II Encontro Emega en 
Bruxelas.

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Xornadas



convite utilizado para a 
exposición Pioneiras do 
ii Encontro Emega en 
bruxelas.
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03 Apoio ao emprendemento feminino       
// Liñas de subvención
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conVocatoria:

resolución do 13 de xuño de 2008, do servizo Galego 

de Promoción da igualdade do home e da muller pola 

que se establecen as bases reguladoras que rexerán as 

subvencións para o apoio ao emprendemento feminino 

como fórmula de loita contra a discriminación no 

mercado de traballo (Programa Emega) (doG do 24 

de xuño)

caractErísticas xErais: 

Esta resolución pretende apoiar o emprendemento 

feminino, a través da concesión dunha serie de axudas 

económicas, para que as mulleres poñan en marcha as 

súas iniciativas empresariais e deste xeito acaden a súa 

propia promoción e contribúan á creación de postos de 

traballo; e así mesmo para que poidan consolidar, de ser 

o caso, iniciativas empresariais innovadoras a través da 

capacitación e formación en novas tecnoloxías. 

A través das axudas previstas nesta resolución, establécese 

un decidido apoio ás mulleres emprendedoras, as axudas ás 

iniciativas empresariais que poidan promover as mulleres 

baixo fórmulas de asociación en cooperativas, sociedades 

laborais e autoemprego como traballadoras autónomas 

ou mediante a constitución de calquera outro tipo de 

sociedade legalmente prevista, dando continuidade a un 

programa básico de fomento, constitúen medidas eficaces 

para a xeración de emprego, mobilización de recursos e 

corrección de desequilibrios rexionais que sirvan para 

reducir a taxa de paro feminino que certamente segue 

sendo máis elevada que a do home.

A este apoio cómpre engadir as actuacións dirixidas á 

posta en marcha e consolidación daquelas iniciativas 

empresariais derivadas de proxectos de investigación e 

desenvolvemento en innovación liderados por mulleres 

Apoio ao emprendemento feminino

Liñas de subvención

liñas dE subVEnción

01 suBvencIóns PArA A creAcIón de emPresAs e A InteGrAcIón LABorAL dAs 
muLLeres como estímuLo Ás muLLeres emPrendedorAs de GALIcIA”
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aplicados a unha actividade económica que constitúen 

un valor engadido sobre a economía tradicional e 

polo tanto requiren de medidas de apoio de obrigado 

desenvolvemento por parte dos organismos de 

igualdade. 

Esta resolución supón por tanto a convocatoria unificada 

de distintas liñas de apoio ás mulleres emprendedoras 

en función da cualificación da iniciativa empresarial que 

poñan en marcha. As medidas están cofinanciadas polo 

Fondo Social Europeo e, polo que respecta ás accións 

dirixidas á posta en marcha de iniciativas empresariais,  

enmárcanse dentro das medidas que este organismo 

ten programadas para este exercicio no eido do amplo 

obxectivo de incrementar a taxa de emprego feminino, 

potenciar mercados de traballo máis inclusivos, e 

fomentar a igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

En consecuencia, o apoio ao emprendemento feminino 

a través da posta en marcha de iniciativas empresariais, 

supón a finalidade da medida 69 inserida no eixo 2, a 

través da cal se pretende mellorar o acceso da muller ao 

mercado laboral así como a participación e os progresos 

permanentes da muller no devandito mercado, co fin de 

reducir a segregación sexista en materia de emprego e 

reconciliar a vida laboral e privada, xa sexa impulsando 

a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres a 

través do apoio ás iniciativas empresariais que combatan 

a segregación horizontal e vertical das mulleres no 

mercado laboral no seu papel de empresarias, ou ben 

favorecendo a conciliación entre a vida laboral e persoal 

das mulleres que queren poñer en marcha unha iniciativa 

empresarial.

Por outra banda, polo que respecta ás actuacións 

dirixidas ao apoio á consolidación de iniciativas 

empresariais innovadoras lideradas por mulleres a 

través da capacitación e formación en novas tecnoloxías, 

enmárcanse dentro da liña de acción incluída na medida 

72 do eixo 3 do Programa Operativo do Fondo Social 

Europeo a través da cal se pretende impulsar reformas 

que fomenten a aprendizaxe permanente e a adaptación 

á sociedade do coñecemento, dentro do obxectivo de 

contar cun capital humano altamente cualificado, e tendo 

en conta así mesmo as prioridades transversais do dito 

eixo no ámbito do capital humano, isto é, a igualdade de 

oportunidades, e a consolidación de accións innovadoras 

relacionas coas novas tecnoloxías, contribuíndo deste 

xeito a mellorar a posición da muller no mercado de 

traballo.

obxEcto: 

O obxecto desta resolución é fixar as bases reguladoras 

e a convocatoria pública para o ano 2008, das axudas 

e subvencións establecidas polo Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller, en réxime de 

concorrencia competitiva, para apoiar o emprendemento 

feminino, como medio axeitado para a súa promoción, 

participación e progresión no mercado laboral co fin de 

reducir a segregación sexista no mesmo.

Preténdese tamén darlle continuidade á liña de apoio 

a aquelas iniciativas económicas e empresariais 

resultantes da aplicación de proxectos innovadores de 

investigación e desenvolvemento á actividade profesional 

onde o liderado feminino é salientable e que supoñan a 

apertura e consolidación de novas vías para o emprego 

a través da aplicación da innovación sobre calquera 

eido dos sectores produtivos da economía galega, ben 
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sexa polo desenvolvemento de tecnoloxías avanzadas 

e da aplicación de novas fórmulas sobre a produción, 

a distribución ou coa achega ao mercado de produtos 

innovadores coa perspectiva de consolidación.

Inclúense aquelas iniciativas empresariais lideradas 

por mulleres, empresarias autónomas ou empresas 

constituídas baixo calquera fórmula societaria nas que as 

mulleres teñan participación maioritaria, que puxesen en 

marcha ou pretendan consolidar un proxecto innovador 

impulsando tamén medidas e accións que fomenten a 

aprendizaxe permanente cara á adaptación á sociedade 

do coñecemento co obxecto de contar cun capital humano 

altamente cualificado, así como a consolidación de 

accións innovadoras relacionadas coas novas tecnoloxías, 

contribuíndo deste xeito a mellorar a posición da muller 

no mercado de traballo; todo isto a través das seguintes 

liñas de axudas:

- Liña 1, de apoio ao emprendemento feminino a través 

da posta en marcha de iniciativas empresariais.

- Liña 2, de apoio ao emprendemento feminino a través 

da posta en marcha ou consolidación de iniciativas 

empresariais innovadoras lideradas por mulleres.

financiamEnto:

Ambas as dúas  liñas de axudas 1 e 2 están cofinanciadas 

polo Fondo Social Europeo, e das contías globais o FSE 

achega o 80% e o Servizo Galego de Igualdade o 20%. 

bEnEficiarias:

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

01) Liña 1:

A) As mulleres individualmente consideradas 

que, atopándose en situación de desemprego ou 

inactividade, se establezan como traballadoras 

autónomas ou se constitúan baixo unha forma 

societaria de carácter unipersoal, que desenvolvan, 

de xeito habitual, a súa actividade profesional 

na empresa para a que se solicita subvención e 

creen, polo menos, un posto de traballo por conta 

allea desempeñado por unha muller e que teñan 

o inicio da súa actividade entre o 1 de marzo de 

2007 e o 29 de febreiro de 2008.

B) As mulleres que atopándose en situación de 

desemprego ou inactividade, se unan ou asocien 

baixo calquera forma societaria, e creen postos de 

traballo de, polo menos, dúas das mulleres, e que 

teñan o inicio da súa actividade entre o 1 de marzo 

de 2007 e o 29 de febreiro de 2008.

Os postos de traballo, sexan por conta propia ou por 

conta allea, que se creen para dar cumprimento ao 

establecido nesta alínea a), teñen que estar cubertos 

por un período mínimo de cinco anos, computados 

desde que se producen as altas correspondentes 

no sistema da Seguridade Social ou mutualidades 

profesionais.

02) Liña 2:

A) As empresarias autónomas, incluídas 

as sociedades unipersoais, que iniciasen a 

actividade profesional entre o 1 de xaneiro de 

2007 e a data de finalización de presentación 

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Liñas de subvención
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de solicitudes, partindo dunha situación de 

desemprego, inactividade laboral ou ben que se 

constitúen en empresarias coa fin de mellorar a 

súa empregabilidade, e que desenvolvan, de xeito 

habitual, a súa actividade profesional na empresa 

para a que solicitan a subvención.

B) As empresas participadas maioritariamente 

por mulleres que iniciasen a súa actividade entre 

o 1 de xaneiro de 2007 e a data de finalización 

de presentación de solicitudes e nas cales a 

maioría das mulleres acceden á condición de 

socias partindo dunha situación de desemprego 

ou inactividade laboral ou ben adquiren esta 

condición de socias co fin de mellorar a súa 

empregabilidade. En todos os casos cumprirase 

o requisito mínimo de existencia dunha socia que 

desenvolve o seu traballo na empresa.

C) As empresarias autónomas, ou empresas 

participadas maioritariamente por mulleres con 

actividade ininterrompida como empresarias 

entre 1 e 3 anos na data de finalización do 

prazo de presentación de solicitudes, sen axuda 

Emega na creación da empresa, para sufragar 

os gastos derivados da formación e capacitación 

como consecuencia da incorporación de novas 

tecnoloxías de cara á consolidación da empresa.

axudas:

 As axudas consisten nunha subvención, e por unha soa 

vez, de como máximo será de 18.000 euros para a Liña 1 

e de 12.000 euros para a Liña 2. 

Estas axudas están destinadas a sufragar gastos derivados 

da posta en marcha e funcionamento das iniciativas 

empresariais ou, segundo o caso, os gastos derivados 

da capacitación e formación para a modernización e 

adaptación da empresa á sociedade do coñecemento e ás 

novas tecnoloxías de cara á súa consolidación.

orZamEnto:  1.527.329 euros

sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

distribución ProVincial das axudas 

sEGundo sEctor dE actiVidadE:

SECTOR
CORUñA LUGO OURENSE PONTEVEDRA total

Nº 
AXUDAS IMPORTE

Nº 
AXUDAS IMPORTE

Nº 
AXUDAS IMPORTE

Nº 
AXUDAS IMPORTE

Nº 
AXUDAS IMPORTE

Comercio 4 54.921 1 18.000 1 4.851 9 113.065 15 190.837

Servizos 16 219.698 2 24.037 6 66.698 20 278.404 44 588.837

Industria 1 9.531 1 12.000  -  -  -  - 2 21.531

Ensino 1 10.237  -  - -  - 1 3.085 2 13.322

totais 22 294.387 4 54.037 7 71.549 30 394.554 63 814.527
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distribución ProVincial dos Postos dE traballo crEados Por conta ProPia E allEa:

actiVidadEs subVEncionadas na ProVincia da coruña:

03 aPoio ao 
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Liñas de subvención

NUM. DE POSTOS DE TRABALLO CREADOS 
PARA MULLERES

A CORUñA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL

Por conta propia 31 5 8 39 83

Por conta allea 34 6 14 44 98

total 65 11 22 83 181

LIñA 1 POSTOS C. ALLEA POSTOS C. PROPIA imPortE

Comercio de peixe 0 2 18.000

Comercio perfumería e cosméticos 1 1 14.600

Artigos menaxe e decoración 0 2 12.821

Venta de consumibles informáticos 2 1 9.500

Total comercio 3 6 54.921

Confección prendas infantís 2 1 9.531

Total industria 2 1 9.531

Centro de ocio infantil 1 1 18.000

Servizos técnicos enxeñería 4 1 14.098

Café-bar 1 2 18.000

Escola infantil 3 2 18.000

Perruquería 2 1 11.141

Limpeza edificios e locais 6 1 11.650

Salón de beleza 1 1 17.696

Axencia de viaxes 0 2 13.142

Axencia de viaxes 0 2 16.738

Perruquería 1 2 12.367

Perruquería 2 1 7.266

Café-bar 2 1 18.000

Parque de ocio infantil 1 1 9.675

Tinturería 3 1 14.191

Solarium 0 2 12.368

LIñA 2

Educación e ocio 2 3 7.366

LIñA 3

Academia de ensino 0 0 10.237
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actiVidadEs subVEncionadas na ProVincia dE luGo:

actiVidadEs subVEncionadas na ProVincia dE ourEnsE:

LIñA 1 POSTOS C. ALLEA POSTOS C. PROPIA imPortE

Comercio librería 0 2 18.000

Café bar 3 1 12.037

LIñA 2

Produción ingredientes funcionais 1 0 12.000

Restaurante 2 2 12.000

LIñA 1 POSTOS C. ALLEA POSTOS C. PROPIA imPortE

Comercio perfumería 1 1 4.851

Asistencia domiciliaria 2 2 6.188

Restaurante 2 1 13.461
Centro de beleza 1 1 18.000
Cafe-bar 3 1 10.253
Cafe-bar 3 1 2.500
Cafe-bar 2 1 16.296
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actiVidadEs subVEncionadas na ProVincia dE PontEVEdra:

LIñA 1 POSTOS C. ALLEA POSTOS C. PROPIA imPortE

Pastelería 0 2 4.293

Comercio miúdo de calzado 1 1 18.000

Comercio de roupa 0 2 18.000

Comercio de roupa 1 1 2.997

Comercio miúdo de pezas de roupa 2 1 18.000

Venta calzado 1 2 9.408

Comercio de roupa 1 1 12.367

Traxes nupciais 2 3 18.000

Ensino 2 1 3.085

Perruquería 3 1 18.000

Cafetería 2 1 18.000

Restaurante 1 1 2.624

Bar 1 1 18.000

Centro de ocio infantil 2 1 18.000

Cafe-bar 3 2 18.000

Escola infantil 4 1 18.000

Centro de fisioterapia 1 2 11.983

Café-bar 1 1 15.600

Perruquería 1 1 12.368

Perruquería 1 1 14.698

Perruquería 1 1 9.220

Perruquería 0 2 11.586

Clínica dental 1 1 12.203

Casa turismo rural 1 1 18.000

Hostelería 3 1 18.000

Centro de estética 1 2 18.000

Perruquería 4 1 10.597

Restaurante vexetariano 2 1 3.157

Clínica veterinaria 1 1 12.368

LIñA 2

Comercio productos ecolóxicos 0 1 12.000

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino
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conVocatoria: 

resolución do 17 de xullo de 2008 pola que se 

establecen as bases reguladoras que rexerán as 

axudas e subvencións para o acceso das mulleres  á 

cotitularidade de explotacións agrarias como fórmula 

de integración laboral da muller e estímulo ás mulleres 

emprendedoras de Galicia (doG do 1 de agosto)

caractErísticas xErais: 

Esta resolución pretende apoiar as mulleres labregas 

emprendedoras, mediante a concesión dunha serie 

de axudas económicas para que se rexistren como 

cotitulares das súas explotacións e deste xeito acaden 

o recoñecemento oficial do traballo que están a realizar 

nas explotacións, ademais de reducir as inexactitudes 

estatísticas no que se refire aos datos sobre inactividade 

laboral das mulleres galegas.

obxEcto: 

Establecer as bases que rexerán a concesión de 

subvencións en réxime de concorrencia non competitiva 

ás mulleres labregas galegas para lles facilitar o acceso 

á cotitularidade, ou titularidade compartida, das 

explotacións agrarias, das que unicamente é titular un 

varón co que existe relación conxugal ou análoga, como 

medio axeitado para a posta en valor, o recoñecemento 

social e legal e a garantía de dereitos do traballo das 

mulleres nas explotacións agrarias.

financiamEnto:

As accións están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 

nun 80% e o Servizo Galego de Igualdade o 20%.

bEnEficiarias:

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas:

A) As mulleres desempregadas que acceden 

á cotitularidade dunha explotación agraria, 

inscribíndose no rexistro de explotacións agrarias 

da consellería do Medio Rural e causando alta na 

Seguridade Social. 

B) As mulleres que, en situación de alta na 

Seguridade Social, no réxime especial agrario por 

conta propia, ou no réxime de autónomas, acceden 

por primeira vez á cotitularidade da explotación 

agraria na que traballan,  inscribíndose no rexistro 

de explotacións agrarias da Consellería do Medio 

Rural.

2.-  A solicitude de inscrición no rexistro será 

posterior ao 1 de xaneiro de 2007 e anterior á data de 

finalización do prazo de presentación de solicitudes.

3.- Quedan excluídas aquelas que obtiveran esta 

axuda con anterioridade. 

02 suBvencIóns PArA o Acceso Ás muLLeres Á cotItuLArIdAde de eXPLotAcIóns 
AGrArIAs
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contía das axudas: 

As axudas consistirán nunha prima, por unha soa vez 

por explotación e beneficiaria, de 2.000 euros pola 

inscrición das solicitantes como cotitulares no rexistro de 

explotacións agrarias da Consellería do Medio Rural.  

orZamEnto:  516.529  euros

sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

actiVidadEs subVEncionadas sEGundo 

ProVincias:

PROVINCIA

A Coruña 18

Lugo 58

Ourense 6

Pontevedra 13

total 95

distribución ProVincial das accións 

subVEncionadas:

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Liñas de subvención

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

19%

61%

6%

14%

TOTAL 9518 658 13
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03 Apoio ao emprendemento feminino // 
Programas

Material de difusión do Programa Emega- 
díptico
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caractErísticas xErais: 

O Programa EMEGA de información e asesoramento ás 

mulleres emprendedoras de Galicia articulado a través do 

Servizo Galego de Igualdade do Home e da Muller, nace 

do compromiso da Comunidade Autónoma na loita contra 

a discriminación entre mulleres e homes no eido laboral 

e formativo. 

O asesoramento constitúe unha peza clave en calquera 

deseño de apoio para a creación de  empresas, xa que 

permite resolver dúbidas relacionadas con cada posible 

proxecto empresarial de forma directa e individualizada. 

Isto é especialmente relevante no caso de empresas 

recente creación, debido ás particularidades que 

presentan este tipo de negocios no relativo á súa 

definición, planificación e xestión, e nos que os métodos 

de análise xeral adoitan resultar insuficientes para a 

definición de todos os aspectos relativos a estes temas. 

O Programa Emega de información e asesoramento 

consta das seguintes liñas de apoio:

-  Atención xenérica e gratuíta a través dun SERVIzO DE 

ATENCIóN TELEFóNICA E PORTAL WEB OU E-MAIL.

-  Asesoramento e acompañamento personalizados 

a través dun PROGRAMA DE TITORIzACIóN 

INDIVIDUALIzADO PARA EMPRESAS DE RECENTE 

CREACIóN.

-  Información a través da organización dunha 

XORNADA DE EMPRENDEMENTO FEMININO.

obxEctiVos:

- Servir de apoio e estímulo  ás mulleres que desexen 

levar a cabo unha actividade empresarial.

- Promover a actividade emprendedora.

- Reducir as elevadas taxas de temporalidade, 

diversificar a presenza por sectores de actividade e 

categorías profesionais.

- Mellorar a conciliación entre a vida familiar e 

laboral.

Apoio ao emprendemento feminino

Programas

ProGramas

01 ProGrAmA emeGA de InformAcIón e AsesorAmento Ás muLLeres 
emPrendedorAs de GALIcIA
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mEtodoloxía dE traballo :

01_sErViZo dE atEnción tElEfónica E 

Portal WEb ou E-mail.

Protocolo para a atención á liña 900 30 60 60 para a 

atención xenérica:

Recursos loxísticos;

-  Teléfono inalámbrico exclusivamente utilizado para 

estes fins con opción de contestador automático.

-  Un ordenador persoal para cada membro do equi-

po de traballo, conectados en rede entre todos.

-  Software específico deseñado exclusivamente 

para dar unha mellor atención a todos aqueles 

usuarios, consistente nunha base de datos na 

que se levará un rexistro de todas as chamadas 

recibidas así como dos datos do interlocutor e a 

consulta realizada. 

O horario de atención telefónica é de 5 horas ao día 

entre as 9:00 h da mañá e as 14:00h. 

A continuación amosase un fluxograma no que se 

visualiza o proceso do servizo de atención telefónica 

e portal web, dende o momento en que se recibe a 

solicitude de información da persoa usuaria  ata que 

se resposta a mesma e sinalando ao mesmo tempo os 

rexistros que se xeneran ao longo do proceso.

Fluxograma do proceso 
do servizo de atención 
telefónica

solicitudE dE información

atEnción PErsonaliZada

EnVio da documEntación

rEcollida dE datos E 

VolVado na basE dE datos

data da chamada
nome e apelidos teléfono
dirección 
Provincia
cP
correo Electrónico
usuario/técnico
motivo da consulta
observacións
medio de coñecemento dalinea 900

manual ExPlicatiVo 
(soPortE PaPEl)

Plan dE EmPrEsa 
(soPortE informático)

informE PEriódico das 

chamadas rEcollidas

usuarios técnicos
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Estruturación de contidos e deseño gráfico do portal web:

-  Definición dos servizos e contidos a incluír na 

aplicación Web.

-  Deseño do estilo gráfico da aplicación Web.

-  Deseño do modelo de navegación: estrutura dos 

menús e mapa Web.

-  Incorporación das normas de empregabilidade e 

accesibilidade nas fase de deseño, estruturación e 

navegación.

-  Estudo da posibilidades de implantar procesos 

de administración electrónica.

-  Plan de evolución futura dos contidos e servizos 

da páxina web

Desenvolvemento informático do portal Web. 

Metodoloxía e deseño das solucións técnicas.

O ciclo de desenvolvemento empregado é o ciclo en 

espiral de xeito que, en cada iteración do ciclo ou 

cliente recibirá unha parte completa e funcional do 

software. 

Este ciclo componse de catro fases que se van 

repetindo ata a entrega do produto final:

-  Unha fase de análise na que se investigan e 

definen as necesidades do cliente. 

-  Unha fase de deseño da solución na que se 

formula a solución que se precisa e a forma de 

levala a cabo. 

-  Unha terceira fase de implantación na que se 

desenvolve esa solución. 

-  E unha fase de probas na que se verifica e valida 

a solución e se asegura a calidade do produto 

entregado. 

02_ProGrama dE titoriZación indiViduali-

Zado Para EmPrEsas dE rEcEntE crEación

A cada empresa se lle asigna un titor ou titora que 

será o encargado das seguintes tarefas:

-  Servir de interlocutor en cuestións organizativas do 

programa.

-  Realizar o primeiro diagnóstico da empresa.

-  Consensuar o programa de titorías co equipo 

promotor.

-  Realizar o informe final da empresa indicando a 

súa evolución desde o inicio ao final do programa, os 

principais problemas atendidos, solucións achegadas 

polos titores, melloras acadadas, etc.

A metodoloxía para levar a cabo a titorización 

individualizada está baseada en reunións de traballo 

dos titores especialistas en cada materia co grupo 

promotor. Nestas reunións de traballo realizarase unha 

reflexión conxunta dirixida sobre os diferentes aspectos 

da empresa  seguindo un plan establecido previamente.

A metodoloxía a aplicar na realización do 

asesoramento contemplará a fase correspondente 

do proceso emprendedor e o perfil adecuado do titor 

segundo a súa especialidade.

O asesoramento permanente serve para matizar 

ou emendar aqueles aspectos menos definidos 

para a emprendedora. A partir da situación inicial, 

tentarase resolver os problemas detectados, definido 

concretamente aqueles aspectos máis difusos da 

iniciativa empresarial, facendo especial fincapé nas 

particularidades das empresas.

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino
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Páxina web do Programa 
Emega
www.redeemega.eu

A través deste asesoramento tratarase de potenciar a 

adaptabilidade das empresas mediante o asesoramento 

en técnicas xerenciais específicas das empresas e 

estruturas de organización e planificación. 

actiVidadEs dEsEnVolVidas no ano 2008:

01_dEsEño da Estrutura da Páxina WEb: 

WWW.rEdEEmEGa.Eu 

- Contidos da páxina web.

- Deseño gráfico.

A web está baseada na filosofía 2.0 que constitúe 

un paso adiante na web e caracterízase por estar 

enfocada á usuaria xa que basea a súa funcionalidade 

na bidireccionalidade da información. 

Permite a creación de contidos de forma compartida 

entre os administradores do sitio e as emprendedoras, 

logrando a participación activa das usuarias no programa 

e favorecendo a interrelación entre as mesmas. 
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As ferramentas de comunicación  e contidos son:

-  Presentación  do servizo de información EMEGA: Onde 

se explicará o funcionamento do programa e as medidas 

de apoio a emprendedoras que contempla.

-  Consultas on  line vía correo electrónico.

-  FAQS: para dar resposta ás posibles cuestións que 

se poidan formular á hora de traballar cos contidos. 

Pretende ser a ferramenta básica para responder de 

forma clara e concisa á maioría das dúbidas que lles 

podan asaltar ás emprendedoras.

-  Axenda de actividades e formación: información sobre 

cursos e seminarios relacionados co emprendemento, a 

innovación, e calquera outro que poidan ser de interese 

para as emprendedoras, mostrando enlaces a aqueles 

organismos que ofrecen formación nestes eidos.

-  Directorio de contactos de interese e de axuda ao 

emprendemento tanto públicos como privados.

-  Novas de interese: actualización das novas e links 

de interese para o emprendemento en xeral e para o 

emprendedemento feminino en particular.

-  Espazo de documentos e enlace  recurso): Conteñen 

materiais didácticos, propostas de actividades, guías de 

traballo.

- Referencias bibliográficas Os textos, exercicios, 

respostas e fichas de traballo e tarefas de implantación 

empregadas serán engadidas nas referencias 

bibliográficas.

- Enlaces a páxinas web de interese relacionadas co 

emprendemento. Outros programas para creación de 

empresas dirixidos a mulleres: Indicaranse enlaces 

a páxinas web de outros programas como  óptima, 

Avanza, etc.

-  Personalización dos contidos: Permítese que os 

usuarios adecúen os contidos que se lles ofrecen as 

súas propias necesidades ou preferencias, facendo 

moito máis agradable o uso da páxina.

- Blogs: Cadernos a modo de bitácoras onde o persoal 

técnico do proxecto poderá comentar as actuacións 

feitas e o resultado do servizo EMEGA, permitindo 

tamén que as visitantes agreguen comentarios sobre as 

entradas.

-  Foros: Tamén chamados grupos de noticias (newsgroups) 

son grupos de discusión sobre un tema concreto, cun 

lugar específico na rede. Servirán para intercambiar 

información e opinións sobre as experiencias ou 

situacións relacionadas con cada módulo visto.

02_ProGrama dE titoriZación indiViduali-

Zado Para EmPrEsas dE rEcEntE crEación

Convocatoria no mes de setembro de 2008 destinada 

ás empresas de recente creación para participar no 

proceso de titorización.

As empresas que inicialmente se anotaron ao 

programas son as seguintes:

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Programas

EMPRESAS

Lony, SC

Vázquez Estrada, Mary Loly

Borges Caetano, Mª de Fátima

Carnero Atanes, Alejandra

Manuel González, Eva

Trindade Nunes, Joice Aparecida

Román Pérez, Patricia

A.M. Troquelados Gráficos, SL

Salix Medio Ambiente, SL

Pereiro Carneiro, Nélida M del Carmen

Ddkodesign Proyectistas, SL
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utilizado na xornada Nova 
cultura empresarial

03 Apoio ao emprendemento feminino // 
Colaboracións SGI
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caractErísticas xErais:

 A Fundación Araguaney e o Servizo Galego de Igualdade 

dentro do espazo de debate Foros Araguaney, celebrou 

o 31 de marzo no salón de Convencións do Hotel Meliá 

Araguaney un foro sobre a nova cultura empresarial.

O Servizo Galego de Igualdade  colabora nesta xornada 

con 4.640 euros.

obxEctiVos:

- Crear liñas de debate que establezan os aspectos 

que identifican a nova cultura empresarial.

- Abordar os problemas que teñen na actualidade as 

empresas: conciliación e responsabilidade social.

- Analizar novas perspectiva de creación de empresas.

ProGramación E contidos:

-  A nova cultura empresarial entendida como: 

O bo goberno, compromiso cívico e crecemento 

económico.

-  Onde atopar novas vías para renovas as enerxías e 

os valores éticos que sustentan a RSC das empresas.

-  Inserción da muller no mercado laboral.

-  Recursos de conciliación para mulleres e homes.

-  Como progresar cara a unha nova cultura 

empresarial?

Poñentes da xornada:

 D. MANUEL ESTéVEz DíAz

Director de Recursos Humanos de Bebidas 

Gaseosas do Noroeste, S.A (BEGANO-CocaCola)

 DNA. CARMEN FERNÁNDEz VILAS

Directora de Relacións Externas de MERCADONA- 

GALICIA

Moderadora:

 DNA. ANA LUíSA BOUzA

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade.

Apoio ao emprendemento feminino

Colaboracións SGI

colaboracións sGi

01 foro soBre A novA cuLturA emPresArIAL





manuel Estévez díaz 
(dto. rrhh begano- 

coca cola) ana luísa 
bouza (dta. do servizo 

Galego de igualdade)  
e carmen fernández 

Vilas (dta. rrll 
Externas mercadona).
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade participa nesta xornada 

organizada pola USC coa contribución de 4.000 euros 

e así mesmo coa participación de Ana Luísa Bouza, 

Directora Xeral do SGI como moderadora dunha mesa e 

con Susana Castro Barral, Secretaria Xeral do SGI, como 

relatora.

A xornada celebrouse o 22 de abril de 2008 na Facultade 

de CC Económicas e Empresariais e estivo orientada ao 

estudantado así como ao persoal docente e investigador 

da USC interesado na introdución da perspectiva de 

xénero nas funcións universitarias e nas iniciativas de 

emprendemento feminino.

Material de difusión 
utilizado para a Xornada 
de emprendemento 
feminino da USC.

02 I XornAdA emPrendemento femInIno nA unIversIdAde de sAntIAGo de 
comPosteLA
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obxEctiVos:

- Amosar as experiencias e iniciativas que nacen na 

USC para visibilizar o papel da muller.

-  Analizar o papel da muller na realidade empresarial 

galega.

- Coñecer iniciativas pioneiras doutras universidades.

- Coñecer os recursos actuais que favorecen e 

impulsan o nacemento de novos proxectos.

ProGramación E contidos:

9:00 h  ENTREGA DE DOCUMENTACIóN

9:30 h INAUGURACIóN

SENéN BARRO AMENEIRO. 

Reitor da USC

CARME ADÁN VILLAMARíN. 

Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de 

Galicia

Mª TERESA CANCELO MÁRQUEz. 

Decana da Facultade de CC Económicas e 

Empresariais da USC.

JUAN LUíS GARRIDO GRILLE. 

Director da Oficina de Santiago de Bancaja.

LORETO FERNÁNDEz FERNÁNDEz. 

Directora da Cátedra Bancaja “Mocidade 

Emprendedora” da USC.

10:00 h MESA 1. A MULLER NA UNIVERSIDADE

ISABEL DIz OTERO. 

Coordinadora da Oficina de Igualdade de Xénero 

da USC.

RITA RADLT PHILIPP. 

Centro Interdisciplinario de Investigacións 

Feministas e de Estudos de Xénero.

Mª XOSé RODRíGUEz GALDO. 

Seminario Muller e Universidade.

Modera:

ELENA VÁzQUEz CENDóN. 

Directora da Cátedra “Emprendemento Social“ 

da USC.

11:30 h PAUSA CAFé

12:00 h MESA 2. A MULLER NO MUNDO EMPRESARIAL.

LORETO SANMARTíN GóMEz. 

Directora Xeral zona Noroeste da “Asociación 

para o Progreso da Dirección”.

PILAR BLANCO TUIMIL. 

Presidenta da “Asociación da Jóvenes 

Empresarios”

ROSA ROIS NOYA. 

Presidenta da “Federación de Empresarias de 

Galicia”

Modera:

LORETO FERNÁNDEz FERNÁNDEz. 

Directora da Cátedra Bancaja “Mocidade 

Emprendedora” da USC.

13:00 h MESA 3. O EMPRENDEMENTO FEMININO NA 

UNIVERSIDADE.

Programa Innova. Universidade Politécnica de 

Cataluña.

Instituto Ideas. Universidade Politécnica de Valencia.

Programa Woman Emprende. USC

Modera:

CARLOS HéRNADEz SANDE. 

Director do Programa Uniemprende e Director da 

Cátedra UNESCO “Innovación e xestión da cultura 

emprendedora no marco universitario” da USC.

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Colaboracións SGI
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16:00 h 

MESA 4. EMPRENDEDORAS DA USC

PRESENTACIóN DO CATÁLOGO “EMPRENDEDORAS DA 

USC. DA UNIVERSIDADE Á INNOVACIóN EMPRESARIAL”.

CARMEN PAMPíN CASAL. 

Conselleira Delegada de Galchimia.

TATIANA LóPEz DEL RíO. 

Conselleira de NanoGap

MERCEDES VÁzQUEz BERTOMEU. 

Socia promotora DeHistoria.

CATALINA FERNÁNDEz DE ANA PORTELA. 

Promotora de Hifas da terra

Modera:

XULIA GUNTíN ARAUJO. 

Subdirección Xeral de Xestión do PGIDIT, 

Consellería de Innovación e industria.

17:30 h PAUSA- CAFé

18:00h 

MESA 5 RECURSOS PARA O EMPRENDEMENTO FEMININO 

GALEGO

Programa de Microcréditos. 

CARMEN ORGUEIRA NAYA. 

Subdirectora Xeral de Promoción da Igualdade.

Programa Emega. 

SUSANA CASTRO BARRAL. 

Secretaria Xeral do SGI.

Programa IEBT. 

JORGE BARROS DE LA PEñA. 

Subdirección Xeral de Apoio á contratación e a 

emprendedores.

Programa Compostela Activa e Equal Compostela 

Social. 

CARMEN CASADO CASTRO. 

Responsable da Oficina de Promoción Económica 

do Concello de Santiago.

Modera:

ANA LUíSA BOUzA. 

Directora Xeral do Servizo Galego de Igualdade.
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caractErísticas xErais: 

O xoves 12 de xuño, celebrouse o acto de clausura da 

primeira edición do 2008 do Curso de Creación de 

Empresas, impartido por Fundación Mujeres durante os 

últimos meses.  Neste acto o Servizo Galego de Igualdade 

participa no relatorio sobre axudas á creación de 

empresas da Xunta de Galicia.  Este curso foi dirixido a 

mulleres emprendedoras e empresarias e  realizouse un 

acompañamento na análise, estudo e viabilidade da idea 

empresarial de cada unha delas.

obxEctiVos:

-  Coñecer os recursos actuais que favorecen e 

impulsan o nacemento de novos proxectos por parte 

das entidades públicas e privadas.

- Analizar as dificultades financeiras e doutra índole 

da iniciativa emprendedora.

ProGramación E contidos:

17:00 h  PRESENTACIóN POR PARTE DE FUNDACIóN MUJERES.

17:15 h       

DNA.  ANA LUíSA BOUzA

Directora do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do home e da Muller (SGI).

17:45 h       

D. XOSé LUíS LIñARES

Xestor de Microcréditos de la Obra  Social 

Caixagalicia.

18:15 h       

D. JESÚS MORENO zUAzU

Asesor colaborador de Fundación Mujeres.

18:30 h      

 Exposición a cargo de:

 DNA.  Mª LUISA CAYETANO RODRíGUEz

Xerente de “Progourmet”. 

19:00 h Entrega dos certificados de aproveitamento ás 

alumnas do curso.

Web da Fundación Mujeres.
www.fundacionmujeres.es/

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Colaboracións SGI

03 XornAdA soBre AXudAs A creAcIón de emPresAs dA XuntA de GALIcIA. 
fundAcIón muJeres
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caractErísticas xErais:  

O Servizo Galego de Igualdade participa no financiamento 

desta xornada celebrada no Auditorio de Padrón o 7 de 

marzo de 2008.

obxEctiVos:

-  Amosar as experiencias e iniciativas de Galicia.

-  Analizar o papel da muller na realidade empresarial 

galega.

-   Coñecer os recursos actuais que favorecen e impulsan 

o nacemento de novos proxectos emprendedores.

ProGramación E contidos:

9:30 h ENTREGA DA DOCUMENTACIóN

10:00  h INAUGURACIóN

10:30 h CONFERENCIA INAUGURAL

“Educación superior e diferenzas de xénero”

ANA MARíA PORTO CASTRO.  
Profesora titular de Santiago de Compostela. 
Dto. de Métodos e Investigación e Diagnóstico en 

Educación.

11:30 h  PAUSA

12:00 h MESA REDONDA

Programas de apoio ao emprendemento. 

Asesoramento e orientación.

XOSé FRANCISCO NEBRIL GARCíA.
 Diplomado en RRLL Laborais e Orientador 

Laboral CIG- FORGA.

Formación e itinerarios personalizados para o 

autoemprego

SORAYA GONzÁLEz MORENO. 
Pedagoga e educadora social

Os Microcréditos

CARLOS PALLEIRO ÁLVAREz. 
Director do Instituto de Desarrollo Caixanova.

16:30 h  MESA REDONDA

O emprendemento feminino en Galicia

ISABEL IGLESIAS OVIEDO. 
Escritora e empresaria.

Os servizos de apoio a emprendedoras

PABLO RAMA REMUIñÁN. 
Psicólogo e orientador laboral.

A situación actual do asociacionismo empresarial 

feminino.

ÁNGELES DE LA IGLESIA DAVIñA. 

Presidenta FEDACEPE.

18:00 h PAUSA

18:30 h CONFERENCIA DE PECHE

Orientación Laboral e igualdade de oportunidades

LUíS SOBRADO FERNÁNDEz. 

Catedrático da USC.

19:30 h ACTO DE CLAUSURA

20:00 h ENTREGA DE DIPLOMAS

Material de difusión 
utilizado na III Xornada de 
emprendemento feminino 
realizada en Padrón.

04 III XornAdA emPrendemento femInIno. PAdrón
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caractErísticas xErais:  

O Servizo Galego de Igualdade participa no financiamento 

desta xornada celebrada na Fundación Caixa Galicia de 

Lugo o 8 de setembro de 2008.

obxEctiVos:

- Amosar as experiencias e iniciativas en Lugo.

- Analizar o papel da muller na realidade empresarial 

galega.

-  Coñecer os recursos actuais que favorecen e impulsan 

o nacemento de novos proxectos emprendedores.

ProGramación E contidos:

Mesa redonda de emprendemento feminino 

Presenta e modera

NORA REAL. 
Presidenta da Asociación de  Autónomas de 
Lugo  

Axudas ao emprendemento feminino da Xunta de Galicia.

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora Xeral do SGI 

Creación e consolidación de empresas

XOSé LUíS LIñARES
Xestor de créditos da Obra social Caixa Galicia

Inauguración da exposición 21:00 a 21:30 

Saúdo do alcalde 

Presentación da exposición Pioneiras pola Directora 

Xeral do SGI

Apertura da exposición do Conselleiro de Innovación 

e Industria

03 aPoio ao 
EmPrEndEmEnto fEminino

Colaboracións SGI

05 III XornAdA en LuGo soBre emPrendemento femInIno
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04 Capacitación para o 
emprego // Xornadas

Entrega de diplomas da 
acción formativa training 
en liderado feminino.
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Capacitación para o emprego

Xornadas

xornadas

caractErísticas xErais: 

Actividade formativa subvencionada a través do 

Programa Emega (Máis información ver Programa 

Emega- sección programas/apoio ao emprendemento 

feminino) desenvolvida en Vigo e A Coruña entre os 

meses de outubro e decembro de 2008, para promover 

novos modelos de liderado e pór a disposición das 

mulleres as ferramentas que lles faciliten progresar nas 

súas carreiras. 

Conseguir chegar á meta da máxima efectividade na 

xestión de persoas e resultados pasa necesariamente 

por potenciar e manter o estilo de dirección máis 

funcional e estimulante, aquel que optimice ao máximo 

os resultados xerando as mellores relacións no equipo de 

colaboradores.

O primeiro paso para iso é tomar conciencia do seu 

propio estilo de dirección e superar estereotipos que a 

sociedade lles impón.

obxEctiVos: 

-  Adestrar as persoas asistentes nos aspectos xerais 

do desempeño do liderado.

-  Traballar as “debilidades  e os puntos fortes das 

mulleres”.

-  Desenvolver a influencia, visibilidade e impacto 

persoal das mulleres nas empresas.

01 trAInInG en LIderAdo femInIno





actividade formativa 
training en liderado 

feminino.
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ProGramación E contidos:

-  Como exercer o liderado nun proceso de cambio e 

conseguir un equipo proactivo?

-  Como estimular a creatividade, a iniciativa e o 

atrevemento  aplicado a unha maior eficacia?

-  Como lograr que os inputs negativos non nos afecten 

e así poder ser impulsor dunha actitude positiva no 

equipo que facilite mellores resultados?

-  Como involucrar en obxectivos concretos e 

desafiantes, de modo motivador?

-  Como conseguir un equipo máis comprometido, 

motivado e participativo? 

-  Como delegar  para lograr máis obxectivos e “liberar 

talento”?

-  Como proporcionar un “feedback” a cada membro do 

equipo e ser un “coach” para axudarlle a desenvolver 

o seu potencial e así conseguir máis e mellores 

resultados? 

-  Como realizar o control-seguimento dos obxectivos 

para dirixir o equipo con maior eficacia, xerando un 

clima de apoio e confianza?

-  Como actuar cando non se cumpren debidamente os 

compromisos e responsabilidades? 

-  Como pasar de “xefe” a “líder”?  Como ser un 

exemplo a seguir?

-  Como liderar reunións eficaces e motivadoras?

-  Como influír eficazmente cara a arriba para liderar 

mellor o cambio?

-  Como dirixir o equipo convencido de que “en equipo 

conséguese máis”?
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mEtodoloxía:

O método de Adestramento a Intervalos é un elemento 

clave. Articúlase en tres etapas:

DESCUBRIR. Adestrar non é ensinar, senón axudar 

a que cada participante descubra en por si outras 

alternativas aos seus comportamentos e/ou 

actitudes.

PRACTICAR. Ao finalizar cada sesión, os participantes 

marcan os seus obxectivos para poñelos en práctica 

no seu traballo diario (training on the job).

REFORzAR. Nas seguintes sesións compártense 

experiencias individuais do intervalo, para profundar 

e reforzar as alternativas descubertas.

A metodoloxía do Adestramento está orientada a conseguir 

cambios reais nas actitudes e no comportamento das 

participantes.

As sesións son lideradas por un coach (adestrador) de 

MRC, con ampla capacitación nos temas do Adestramento, 

tanto como moderador como pola súa propia experiencia 

profesional. 

Os grupos de Adestramento foron de entre 10 e 12 

membros como máximo. 

As sesións foron altamente participativas, con abundantes 

exercicios, traballo en equipo e representacións de 

situacións reais ou simuladas (role play)

Pretendeuse que as participantes obtiveran as súas 

propias conclusións e que o adestrador de MRC lles 

apoiase para a súa mellora durante o proceso. Para iso 

recibiron ferramentas comprometéndose a levalas á 

práctica durante o Adestramento, descubrindo cal é o 

comportamento máis conveniente para obter o resultado 

desexado en cada situación.

O Adestramento achegou simultaneamente elementos 

prácticos e avanzados aos temas relacionados cos 

obxectivos propostos. Á vez, estimulou e axudou a cada 

participante a descubrir e potenciar os seus puntos fortes 

e os seus puntos de mellora; a que practique, comprobe 

resultados e, definitivamente, incorpore ao seu xeito 

habitual de actuar estes modos de facer as cousas de 

forma diferente.

Para conseguir este obxectivo final de optimizar os 

hábitos, actitudes e comportamentos, son de especial 

importancia os intervalos de 2 ou  3 semanas entre 

sesións: cada participante tivo así a oportunidade de 

pór en práctica aqueles aspectos que decidiu que son de 

especial interese en cada sesión. 

Expuxéronse estes Trainings grupais cun formato de 4 

sesións presenciais separadas entre si por intervalos de 

2-3  semanas. 

As sesións presenciais realizáronse de 9:30 a 18:30 h.

04 caPacitación Para o EmPrEGo
Xornadas
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sEGuimEnto:

Os Adestramentos realizáronse nas cidades da Coruña e 

Vigo contando cunha asistencia de 12  empresarias e un 

orzamento de 23.194,36 euros.

EmPrEsas asistEntEs:

A CORUñA

IG 

XORIMA ARTESANíA S.L.

MARTíNEz ILLESCAS ARQUITECT, S.L.

VIGO

OCKER, DECORACIóN E ALBANELERíA

ECONOR

CALOR HUMANO, S.L. (servizos a empresas)

TGC MEDIOAMBIENTE S.L. (consultora)

CONTINUA CONSULTORA

CIFERPO (almacenaxe e distribución de pezas automoción)

IDEAS POSIBLES, S.L.

CNV NAVAL ARCHITECTS S.L.
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade subvenciona esta acción 

formativa de 20 horas de duración impartido por persoal 

docente especializado para aquelas mulleres procedentes 

dos concellos eminentemente rurais.

obxEctiVos: 

Achegar o uso do computador ás mulleres, sobre todo 

no eido rural, alfabetizando en informática co obxectivo 

de favorecer o acceso á ferramenta da Internet e as 

súas posibilidades. Ensínase ás mulleres o manexo na 

rede, tanto para a busca de información, como para 

comercialización de produtos ou o establecemento de 

relacións persoais.

ProGramación:

CONCELLOS: 

Laracha, Cabana de Bergantiños, Cangas, Carballo, 

Láncara, O Grove, Abadín, Carballo, Marín, O Barco de 

Valedoras, Ourense e Paradela

ASISTENCIA: 192 mulleres

ORzAMENTO: 19.800 euros

02 formAcIón  nA Internet PArA muLLeres

04 caPacitación Para o EmPrEGo
Xornadas
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04 Capacitación para o 
emprego // Publicacións

Portada do libro Cursos for-
mación para mulleres 2008
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Capacitación para o emprego

Publicacións

Publicacións

cursos formación Para mullErEs 2008.

autoras Obradoiro de Socioloxía

Edita Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

Secretaria Xeral de Igualdade

isbn PO-450-2008

ano 2008

nº Páx 104

>> Neste manual desenvólvense os requisitos, obrigas 

e condicións que se han de atender na realización das 

accións formativas. O seguimento deste manual é de vi-

tal importancia, posto que o seu contido é de obrigado 

cumprimento para todas as entidades adxudicatarias e da 

súa correcta utilización dependerán os resultados que se 

obteñan, tanto formativos coma administrativos.

O manual contén unha relación de dereitos e obrigas das 

alumnas, que constitúe o marco de referencia para poder 

recibir a formación. Unha copia deberá proporcionárselle 

a cada alumna no momento do inicio do curso e outra 

deberá estar en todo momento á súa disposición.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 4.389,00 euros

EXEMPLARES: 300
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Capacitación para o emprego

Liñas de subvención

liñas dE subVEnción

conVocatoria: 

resolucións do 24 de abril e 18 de xuño de 2008 do 

servizo Galego de Promoción da igualdade do home 

e da muller pola que se establecen as bases das 

axudas e subvencións para o desenvolvemento das 

liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres, 

publicadas no diario oficial de Galicia do 9 de maio e 

24 de xuño, dirixida a entidades locais e entidades de 

iniciativa social respectivamente.

caractErísticas xErais: 

O ámbito do emprego é un dos que reflicten máis 

dignamente a discriminación por razóns de xénero e é 

por tanto un dos que máis accións positivas precisa das 

administracións públicas. A capacitación e a formación 

para o emprego é unha das facetas fundamentais desta 

intervención que permite ás mulleres acceder ao mercado 

de traballo en mellores condicións competitivas e superar 

a fenda en formación que aínda existe na nosa sociedade 

entre mulleres e homes.

A través desta convocatoria púxose en marcha unha acción 

dirixida a facilitar o acceso en igualdade de condicións 

das mulleres ao emprego, obxectivo prioritario nas 

políticas públicas, tal e como contempla a programación 

comunitaria. As medidas  dedicadas á mellora da 

empregabilidade das mulleres, a combater a segregación 

horizontal e vertical e a discriminación salarial, e as 

dedicadas a favorecer a conciliación da vida laboral, 

persoal e familiar son piares desta nova programación. 

Este organismo vén actuando, de xeito ininterrompido 

a través de distintos programas na consecución destes 

obxectivos sendo un deles a formación ocupacional para 

mulleres.

O Servizo Galego de Igualdade, dentro dos métodos 

de xestión previstos nas especificacións das medidas, 

define nesta convocatoria a realización desta actuación 

a través dos concellos que de xeito verificable, traballan 

01 AXudAs e suBvencIóns PArA o estímuLo Á formAcIón de muLLeres
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a prol da igualdade de oportunidades para as mulleres, 

subvencionando o custo das accións formativas que se 

realicen dentro dos programas de formación definidos de 

acordo co disposto nesta resolución, así como de accións 

complementarias de corresponsabilidade no coidado das 

persoas dependentes das alumnas que faciliten a súa 

incorporación ao proceso formativo.

Trátase de levar a cabo formación dirixida a facilitar  o 

acceso das mulleres ao mercado do traballo asalariado, 

a profesionalizar e cualificar traballos tradicionalmente 

realizados de forma gratuíta por mulleres e que están a 

saír ao mercado de traballo nomeadamente recursos de 

conciliación e a creación do sistema galego de benestar, 

ao tempo que se contribúe ao fomento da cultura 

emprendedora dando formación a aquelas que teñen 

pensado desenvolver unha iniciativa empresarial propia; 

en consecuencia, debe conter accións encamiñadas á 

integración plena á actividade laboral, á diversificación 

profesional, á cualificación complementaria e en novos 

ámbitos do mercado de traballo.  

Tamén queremos incorporar a necesidade de proporcionar 

formación en dous contornos novos e moi importantes de 

actuación do Goberno Galego como son o acompañamento 

a vítimas de violencia de xénero e as ferramentas de 

reequilibrio no uso do tempo entre mulleres e homes.

obxEctiVos: 

-  Apoiar  programas destinados a facilitar a inserción 

laboral das mulleres impulsando a súa cualificación 

profesional, naquelas profesións nas que se atopen 

subrepresentadas e que sexan demandadas polo 

mercado de traballo.

- Apoiar programas de formación en novas tecnoloxías 

para mulleres, nomeadamente aqueles que apostan 

por un desenvolvemento sustentable.

- Apoiar  proxectos formativos de carácter singular 

que poidan achegar un valor engadido ás accións 

anteriores.

- Apoiar  programas de formación que contribúan a 

sacar ao mercado e aos servizos públicos os labores 

de coidado que realizan maioritariamente as mulleres 

de xeito gratuíto nos fogares.

bEnEficiarias:

a) As entidades locais da Comunidade Autónoma de 

Galicia que conten con plano de igualdade.

b) Entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro 

estar inscritas na área de muller do Rexistro de 

Entidades Prestadoras de Servizos Sociais,
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dEstinatarias das accións formatiVas:

Mulleres con residencia en Galicia, tendo preferencia 

as mulleres que sufran situacións de violencia 

de xénero ou de exclusión social ou que teñan 

responsabilidades familiares non compartidas, así 

como as que desexen incorporarse á vida laboral 

despois dunha interrupción causada pola dificultade 

de compaxinar a súa vida laboral e familiar.

PraZos E rEsolución:

a) Os programas formativos levaranse a cabo por 

cursos, que serán obxecto de subvención para 

compensar os custos derivados da súa execución.

b) Todas as accións formativas realizadas ao abeiro 

desta resolución foron rematadas antes do 15 de 

novembro de 2008.

c) A competencia para coñecer e resolver as 

solicitudes de subvencións previstas nesta resolución 

correspóndelles ás delegadas e aos delegados 

provinciais do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller.

modalidadEs dos cursos:

a) Accións formativas incluídas no directorio do 

Servizo Galego de Igualdade de formación socio-

laboral para mulleres.

b) Accións formativas, caracterizadas como proxectos 

experimentais ou innovadores e accións formativas 

que sexan cualificadas de especial interese polo órgano 

competente. Todas as accións formativas, inclúen un 

módulo de igualdade de oportunidades e, de ser o 

caso, outro de orientación e información profesional.

orZamEnto: 1.025.000,00  (500.000,00  concellos, 

525.000,00  entidades).

sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

distribución das accións sEGundo tiPo dE 

EntidadE:

distribución das accións Por ProVincias:

04 caPacitación Para o EmPrEGo
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accións subVEncionadas aos concEllos:

a coruña

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Concello de Muros ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Concello de Sada ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Concello de Abegondo ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Negreira INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Concello de Negreira INTERNET BÁSICO 2.383,50   “    “

Concello de Touro ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello de San Sadurniño ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello de Paderne ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello de  zas ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello de Outes ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello de  Melide ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

total 84.399,00 Euros 

luGo

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Concello de Vicedo ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00 euros

Concello de Sarria ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.954,00 euros

Concello de Quiroga ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 9.294,00    “    “

Concello de Ourol ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 9.324,00    “    “   

Concello de Samos ATENCIóN Á INFANCIA 10.354,00    “    “

Concello de Baleira ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 10.554,00    “    “

Concello de Ribas Do Sil CREACIóN E XESTIóN DE MICROEMPRESAS 13.136,50    “    “

Concello de Xove PISCICULTURA DE CRIADERO (3º PARTE) 14.475,00    “    “

total 84.545,50 Euros
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ourEnsE

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Concello de Montederramo ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Concello de Monterrei ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Concello de Coles ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

San Cristovo de Cea INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Mancomunidade Concellos 
do Carballiño

ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Esgos ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

Concello De Vilardevós INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50  “    “

Concello De A Pobra De 
Trives

ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00  “    “

total 62.583,00 Euros 

PontEVEdra

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Concello de Mos ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Concello de A Cañiza ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00 euros

Concello de Cambados ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Soutomaior ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00   “    “

Concello de Forcarei
AUXILIAR DE SERVIzOS EN CENTROS DE 

TERCEIRA IDADE
6.286,50   “    “

Concello de Silleda ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00   “    “

Concello de Caldas de Reis ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Vila de Cruces ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00   “    “

Concello de Pontevedra ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Bueu AUXILAR DE COMEDOR ESCOLAR 2.601,75   “    “

Concello de O Porriño ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Concello de Cangas ATENCIóN Á INFANCIA 8.454,00   “    “

total 93.428,25 Euros

04 caPacitación Para o EmPrEGo
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accións subVEncionadas ás EntidadEs:

a coruña

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE 

As. Acc. Soc. Educ. Perm. y  Serv. Juv y Mujer “Tempos” AXENTES DO TEMPO 5.224,50 euros

AECOFE Asociación de Empresarias da Comarca de Ferrol INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50 euros

Unidade Provincial de Parapléxicos da Coruña INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Asociación de Empresarias de la provinacia de A Coruña INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Federación Galega de Mulleres Rurais FEGAMUR INFORMÁTICA BÁSICA RENUNCIOU

Asociación Berenguela Pola Igualdade INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Asociación de Mulleres Xuntanza do Sar INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Asociación de Mulleres “O Cantón” INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

AECOFE Asociación de Empresarias da Comarca de Ferrol
DIRECCIóN E XESTIóN DE

ENTIDADES NON LUCRATIVAS
3.082,50   “    “

As. Acc. Soc. Educ. Perm. y  Serv. Juv y Mujer “Tempos” 
DIRECCIóN E XESTIóN DE

ENTIDADES NON LUCRATIVAS
3.082,50   “    “

Asoc. de Mulleres Rurais “Val do Dubra” INTERNET BÁSICO 2.383,50   “    “

Fundación Ferrol Metropoli INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Fundación Mestre Mateo INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Confederación de Empresarios de Ferrol INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

total 67.138,50 Euros

luGo

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE 

Fundacion Radio Ecca SGI032.- INTERNET BÁSICO 2.383,50 euros

Asoc. ‘’Afammer lugo’’ SGI050.- AXENTES DO TEMPO 4.119,00  euros

Asoc.MM. En igualdade de Lugo SGI050.- AXENTES DO TEMPO 5.884,50  “    “

F. Ga. Mulleres rurais SGI017.- INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Fund.Secretariado General Gitano SGI017.- INFORMÁTICA BÁSICA 6.474,14   “    “

Cdr. Os Ancares EXPERIM.- ALTERN.EMPRENDEMENTO ANCARES 6.858,00   “    “

Asoc. VV de Ramón Ferreiro SGI017.- INFORMÁTICA BÁSICA 7.029,50   “    “

A.S.C. Falcatrueiros TAPICEIRA (2ºPARTE) 8.289,60   “    “

Cruz Roja Española SGI047.- AT.A PERSOAS DEP.(VIVEIRO) 8.454,00  “    “

Aicos - Asoc. Inm.Comarca Sarria SGI046.-ATENCIóN Á INFANCIA 8.989,00  “    “

Asoc. Alar Galicia SGI047.- AT.PERSOAS DEP. 9.624,00   “    “

Amfar SGI046.-ATENCIóN Á INFANCIA 9.644,00   “    “

Asoc. Leira Nova SGI047.- AT.PERSOAS DEP.(PALAS DE REI) 10.854,00   “    “

total 94.532,74 Euros
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ourEnsE

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE 

Centro Desenv. Rural Portas Abertas INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50 euros

Federación Provincial MM.RR. de Ourense ATENCIóN A INFANCIA 8.454,00 euros

Asoc. MM.RR. Santa Isabel ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Asoc. Viudas María Andrea ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Asoc. Ourensana de Mulleres para a democracia ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Feder. Prov. Mulleres Rurais ‘’As Burgas’’ INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

A.M. e Familias Ámbito Rural Galego - Amfar ATENCIóN A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Asociación Cultural Imperio INFORMÁTICA BÁSICA 5.929,50   “    “

Cimo
ACOMPAñAMENTO A VíCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE XéNERO
7.831,50   “    “

A.M.R. Adiante INTERNET BÁSICO 2.383,50  “    “

total 70.273,50 Euros

PontEVEdra

ACCIóN FORMATIVA IMPORTE 

Fundación de Estudios e Analises SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

A.M.R. Avelina Valladares SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00 euros

Federación Galega de Mulleres Rurais SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Federación Galega de Mulleres Rurais SGI046.- ATENCION A INFANCIA 8.454,00   “    “

Asoc.Mull.Rurais Deza-Lalín SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Asoc. Mulleres ‘’Pedra da Vella’’ SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

C.C.A.R. Valladares EXPERIMEN.- LOXITICA TEXTIL 9.840,00   “    “

Asoc. Leira Nova SGI046.- ATENCION A INFANCIA 8.454,00   “    “

Asoc. Leira Nova SGI047.- ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES 8.454,00   “    “

Asoc. Mulleres ‘’Abaris’’ SGI046.- ATENCION A INFANCIA 8.454,00  “    “

Asociación de Mulleres de Bouzas SGI046.- ATENCION A INFANCIA

total 94.380,00 Euros

04 caPacitación Para o EmPrEGo
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conVocatoria: 

resolución do 10 de abril de 2008 pola que se 

establecen as bases reguladoras que rexerán as 

axudas e subvencións para o retorno á formación das 

mulleres que abandonaron o proceso educativo para 

seren nais (doG do 23 de abril de 2008)

caractErísticas xErais:

Esta resolución pretende apoiar as iniciativas para mellorar 

a capacitación das mulleres galegas, estimulándoas 

mediante a concesión dunha axuda económica para que 

volvan ao sistema educativo que abandonaron por causa 

da maternidade e deste xeito crear unha medida de acción 

positiva que colabore a remover esas desigualdades.

finalidadE E réximE das axuda: 

O obxecto desta resolución foi establecer as bases para 

a concesión de subvencións en réxime de concorrencia 

competitiva ás mulleres galegas para lles facilitar o 

retorno ao sistema educativo que abandonaron por mor 

da maternidade.

financiamEnto: 

Accións cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 

80% e o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 

Home e da  Muller o 20%.

02 AXudAs PArA o retorno Á formAcIón trAs seren nAIs
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bEnEficiarias: 

Mulleres inactivas ou desempregadas que acceden ao 

sistema educativo, logo dun período de ausencia por 

mor da maternidade, a través da matrícula oficial nun 

ciclo medio ou superior, universitario ou de formación 

profesional, e cuxos ingresos da unidade familiar sexan 

inferiores ao quíntuplo do Indicador Público de Renda e 

Efectos Múltiples (IPREM) para o ano 2008.

Contía das axudas: As axudas consistirán nunha 

subvención, a percibir por unha soa vez por beneficiaria 

por un importe máximo de 600 euros, que se determinará 

pola suma da contía resultante de ata o 80% do importe 

da matrícula do curso 2007-2008 e da contía resultante 

de ata o 50% do custo do material obrigatorio para o 

mesmo curso.

orZamEnto: 62.500 

SUBVENCIóNS CONCEDIDAS: 2

ORzAMENTO: 714,36 

04 caPacitación Para o EmPrEGo
Liñas de subvención



184

04 Capacitación para o 
emprego // Programas



185sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

Capacitación para o emprego

Programas

ProGramas

caractErísticas xErais: 

Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home 

e da Muller correspóndelle, entre outras funcións, a de 

elaborar plans de actuación, programas piloto e plans-

ponte para fomentar o emprego e facilitar a formación 

profesional das mulleres.

A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres e homes, establece o compromiso da 

Comunidade Autónoma na eliminación da discriminación 

entre mulleres e homes e na promoción da igualdade no 

ámbito laboral e formativo.

Por outra banda, o día 14 de setembro asinouse polo 

Conselleiro de Innovación e Industria e o Secretario 

de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade 

da Información un Convenio de colaboración entre o 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e a Xunta 

de Galicia para o desenvolvemento do Plano Avanza 

que busca conseguir a adecuada utilización das TIC, 

e así, contribuír ao éxito dun modelo de crecemento 

económico baseado no incremento da produtividade e a 

concorrencia, na promoción da igualdade social e rexional, 

na accesibilidade universal e na mellora do benestar e da 

calidade de vida da cidadanía.

obxEctiVos:

-  Promover, por unha banda, o uso das ferramentas 

informáticas no medio rural utilizando como axentes 

de introdución as mulleres titulares ou cotitulares de 

explotacións agrarias Galicia, 

-  Favorecer a incorporación das TIC as micropemes 

creadas por mulleres, como fórmula para garantir a 

súa concorrencia e supervivencia.

-  Fomentar a capacitación feminina nas TIC.

01 ProGrAmA AvAnZA
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Páxina web do Programa 
Avanza do Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio. 



187sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

actiVidadEs do ProGrama:

Por resolución do 19 de xuño de 2008 establécense as 

bases reguladoras para a selección de 20 explotacións 

agrarias das que as mulleres sexan titulares ou iniciaran 

o proceso de cotitularidade das mesmas, e 20 empresas 

(micropemes) lideradas por mulleres, beneficiarias das 

axudas incluídas dentro do plan avanza 2007, a través 

dos seguintes programas.

Programa de xestión das explotacións agrarias: 

incorporando a través das mulleres titulares en 

solitario ou de xeito compartido das explotacións 

agrarias familiares ao uso de programas de xestión das 

explotacións desenvolvidos con software libre e baseados 

en estándares abertos con interfaz en galego e adaptados 

á realidade das explotacións familiares agrarias galegas.

Neste programa desenvolveuse o seguinte programa 

formativo:

1ª unidadE

Sistema 
Operativo 
Linux 
Ubuntu 8.10

Que é Linux

Licencia GNU/GPL

O Escritorio

Executando programas

Pechar, maximizar, minimizar

Cartafol, ficheiro e lanzador

Menú sistema

Preferencias

Menú administración

Nome dos dispositivos

Comandos básicos

Internet
Manexo do navegador Firefox para 
procuras na rede

Correo 
Electrónico

Acceso a unha conta de correo vía 
web. Envio e recepción de Correo

2ª unidadE

Internet
Manexo do navegador Firefox para 
procuras na rede

Correo 
Electrónico

Acceso a unha conta de correo vía 
web. Envio e recepción de Correo

04 caPacitación Para o EmPrEGo
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3ª unidadE

Xestión de 
Compras

Configuración da nosa empresa

AinfoVac

Rexistro de Produtos

Rexistro de Clientes

Rexistro de Proovedores

Codificación Contable

Introdución de Pedidos

Listar Pedidos

Facturación

Pagos

Tesourería

Informes

Tarefas

Rexistro de Pedidos dos últimos 3 meses

Facturación dos Pedidos e control de 
pagos

4ª unidadE

Xestión de 
Vendas

Vendas - Facturar

AinfoVac

Listaxe de Facturas

Listado e Xestión de Cobros

Outros Ingresos e Subvencións

Informes Venda

Tarefas

Rexistro das Vendas dos 

últimos 3 meses

Xestión dos cobros das 
facturas anteriores

Rexistro dos crotales da explotación

Rexistro Touros

Introdución datos xenética
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5ª unidadE

Control 
Gandeiro

Alta de Crotales

AinfoVac

Alta de Touros

Xenética

Rexistro Incidencias

Racionamento

Consumo Previsto

Control Lácteo

Informe

Amortización dos Animais

índices Reprodutivos

Tarefas

Rexistro dos incidentes dos 
animais do último período

Definición do Racionamento 
para cada un dos grupos

Descarga do Control Leiteiro

Definición de Amortizacións

Envio de Mail de confirmación tarefa 1

Rexistro dos cultivos actualmente 
en curso (forraxes...)

Envio de Mail de 
confirmación tarefa 2

6ª unidadE

Control 
Cultivos

Alta Cultivo

AinfoVac
Introdución Custos Cultivo

Cálculo custo cultivo

Tarefas

Rexistro dos cultivos actuais

Definición e rexistro de custos

Cálculo de custos

04 caPacitación Para o EmPrEGo
Programas



190

7ª unidadE

Rexistro de 
Gastos

Man de Obra

Nóminas

AinfoVac

Gastos Financeiros

Seguros

Tributos

Arrendamentos

Instalacións

Maquinaria

Tarefas

Rexistro dos traballadores da 
Empresa 

Rexistro das nóminas dos 
traballadores dos últimos 3 meses

Rexistro dos seguros directamente 
relacionados coa explotación

Rexistro dos tributos pagados no 
último ano

Rexistro das instalacións presentes 
na explotación

Rexistro da Maquinaria presente na 
explotación

8ª unidadE

Utilidade e 
Informes

Conta de Resultados

AinfoVac

Marxes por Litro de Leite

índice de Rentabilidade

Compra-venda, etc...

Utilidades de control 

de Fertilización

Copias de Seguridade

Uso de Axúda

Tarefas
Enviar por Mail as Marxes 

por Litro de leite
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9ª unidadE

AinfoVac

Soporte e Asesoramento

Recompilación de ideas  (Avances 

a introducir na aplicación)

Programa de incorporación das ntic a micropemes 

lideradas por mulleres: nos procesos de xestión interna 

da empresa (contabilidade, recursos humanos...) ou 

favorecendo o comercio electrónico a través dunha web 

que deberá cumprir cos requisitos de accesibilidade WAI-A 

para garantir o seu uso desde distintos navegadores e por 

persoas con discapacidades.

sEGuimEnto:

BENEFICIARIAS:

 - Programa Avanza 1: 

Mellora da xestión das explotacións agrarias polo uso 

das TIC (6 en Lugo, 6 en Ourense, 4 na Coruña e 4 en 

Pontevedra).

- Programa Avanza 2: 

Incorporación das NTIC a micropemes lideradas por 

mulleres (10 para a incorporación de NTIC aos procesos 

de xestión interna da empresa: contabilidade, recursos 

humanos..., e 10 para a incorporación da empresa ao 

comercio electrónico a través dunha web).

IMPORTE DAS SUBVENCIóNS: 52.891,80 EUROS

IMPORTE MATERIAL: 22.517,94 EUROS

CUSTO FORMACIóN: 30.000 EUROS

AVALIACIóN: 10.000

04 caPacitación Para o EmPrEGo
Programas
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caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade  e celebrado 

o día 16 de maio, no Salón de actos da Consellería de 

Presidencia, Administración Pública e Xustiza.

 A acción estaba destinada a Profesionais que desenvolven 

a súa actividade nos Centros de Información ás Mulleres e 

concellos con PIM.

  

obxEctiVos: 

- Proporcionar unha formación axeitada aos 

profesionais dependentes dos diferentes concellos de 

Galicia e homoxeneizar o servizo prestado.

- Difundir e dar a coñecer as accións que poden 

desenvolver os Concellos, CIM e PIM a través do 

financiamento do SGI.

ProGramación:

Venres, 16 de maio de 2008

10:45 h RECEPCIóN DE ASISTENTES. 

11:00 h 

OFICINAS DE IGUALDADE E BENESTAR: FUNCIóNS E 

OBXECTIVOS. 

12:00 h ACTIVIDADES OFERTADAS A CONCELLOS.

Revisión da execución das actividades anteriores.  

Actividades a ofertar no segundo trimestre. 

13:00 h 

CONVOCATORIAS DO SERVIzO GALEGO DE IGUALDADE.

Previsión de publicación. 

Modificacións ao respecto de anos anteriores. 

sEGuimEnto:

ASISTENTES: 89 persoas (87 mulleres e 2 homes)

ORzAMENTO: 1.135,50 euros

Acceso á información e aos recursos

Xornadas

xornadas

01 XornAdA InformAtIvA PArA ProfesIonAIs dos centros e Puntos de 
InformAcIón Á muLLer
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caractErísticas xErais:

Conferencia convocada polo Servizo Galego de Igualdade 

e orientada a profesionais de centros de información e 

planificación familiar no marco do proxecto Mulleres e...

obxEctiVos: 

Informar sobre os recursos e dereitos sexuais e 

reprodutivos. 

ProGramación:

Relatorio 1

17.00- 18.30 h Visión desde a ética e o dereito.

ASCENSIóN CAMBRóM INFANTE.
 UDC

Relatorio 2

18.30- 20.00 h Análise da situación actual dos 

recursos: pílula poscoital, ive e reprodución asistida.

JOSé LUIS DOVAL CONDE.
 CHOU

sEGuimEnto:

ASISTENTES: 40 mulleres e 10 homes. 

ORzAMENTO: 10.115,45

ESQUERDA
Convite utilizado para a 
conferencia sobre dereitos 
sexuais e reprodutivos

DEREITA
Acensión Cambróm 
Infante na conferencia 
sobre dereitos sexuais e 
reprodutivos

02 muLLeres e...dereItos seXuAIs e reProdutIvos
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05 accEso á información 
E aos rEcursos

Xornadas

caractErísticas xErais: 

Conferencia convocada polo Servizo Galego de Igualdade 

o 11 de xullo de 2008  Salón de Actos do Instituto Galego 

de Vivenda e Solo no marco do proxecto Mulleres e... 

Destinada a toda a poboación así como persoal técnico 

dos concellos, CIM, PIM e tecido asociativo.

obxEctiVos: 

Mellorar a información dispoñible sobre a lei do divorcio.

ProGramación:

Venres, 11 de xullo de 2008

Relatorio:  “O fondo de garantía do pagamento de 

alimentos”. 

CELIA BALBOA. 
Avogada. 

Relatorio:  “A custodia compartida”. 

DALILA DOPAzO. 
Xuíza.

sEGuimEnto:

ASISTENTES 77 persoas (73 mulleres e 4 homes)

ORzAMENTO 8.828,88

Convite utilizado para a 
conferencia sobre a lei do 

divorcio

03 muLLeres e...LeI do dIvorcIo

Ana Luisa Bouza Santiago, 
directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, 
 ten o pracer de convidar a vostede a este acto 

Lugar:  Salón de Actos do Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
Praza de Europa, s/n. Área Central. 
Santiago de Compostela. 

 

Data: 11 de xullo de 2008. 
 

Hora: 16:30 h. 

lei do divorcio 
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caractErísticas xErais: 

A actividade  desenvólvese en charlas de 2 horas dirixidas 

ás mulleres en xeral.

  

obxEctiVos: 

Poñer en coñecemento das mulleres galegas a 

menopausa, non como unha nova patoloxía senón como 

parte da fisioloxía das mulleres, buscando o lado positivo 

como unha etapa máis da vida.

 

sEGuimEnto:

CONCELLOS: 

A Bola, A Lama, Arzúa, Carballedo, Corcubión, Lourenzá, 

Maceda, Paradela, Pol, San Sadurniño, Val do Dubra, 

Vilasantar, Abegondo, Cabanas, Fisterra, Fornelos de 

Montes, Montederramo, Palas de Rei, Piñor, Viana do Bolo 

e Vimianzo.

ORzAMENTO:  1.484 euros

ASISTENCIA: Asistiron un total de 420 mulleres de todas 

as idades predominando mulleres a partir de 40 anos.

04 XornAdA soBre sAÚde e menoPAusA
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caractErísticas xErais:

 

Acción informativa de tres horas ofertada polo Servizo 

Galego aos concellos ao  longo do ano 2008.

A xornada pretende aproximar a ferramenta do banco do 

tempo a toda a poboación daqueles concellos interesados 

na súa posta en marcha.

Os bancos de tempo configúranse como un sistema de 

intercambio local na que as persoas poden ofertar e 

demandar servizos sen que  interveña ningún tipo de 

unidade monetaria, xa que a unidade de intercambio é 

a hora independentemente do servizo que se ofreza ou 

se reciba.

Contribúen a crear vínculos sociais entre a poboación 

dunha mesma comunidade e fomenta a integración da 

poboación na medida en que todos poden acceder aos 

mesmos servizos ao mesmo prezo.

  

obxEctiVos: 

- Coñecer o funcionamento da ferramentas informática 

ciclos vinculada á xestión de bancos de tempo.

- Informar sobre os aspectos legais a ter en conta á 

hora de implantar un banco do tempo.

- Analizar o papel das persoas que actúan como 

xestoras de tempo.

-  Informar como realizar as entrevistas entre as 

persoas que queren participar do banco do tempo

Imaxe corporativa dos 
bancos de tempo do 

Programa Trocatempo do 
SGI do ano 2007.

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Xornadas

05 XornAdA InformAtIvA soBre BAncos de temPo
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contido da acción formatiVa:

Aproximación a ferramenta do banco do tempo

- Que é un banco de tempo?

-  Obxectivos da posta en marcha

- Como funciona?

Implantación do banco de tempo

- Aproximación ao territorio

- Oferta e demanda

-  Secretaría do banco de tempo

- Documentación necesaria

Aspectos legais da posta en marcha dun banco de tempo

Experiencias de posta en marcha de bancos de tempo en 

asociacións

- Galicia

- Barcelona

- Bilbao

O trocatempo

mEtodoloxía:

Para a elaboración da presentación de PowerPoint que se 

utilizará na xornada:

-  Contidos teóricos: Relación de materiais teóricos 

desenvolvidos ao longo do proxecto de posta en 

marcha de bancos de tempo na zona rural ( tanto 

utilizados para a propia fase de implantación como 

para as accións formativas). 

-  Exemplos e casos: Relación de documentos de 

diversa índole ( ferramentas de difusión, fotografías 

de intercambios, experiencias doutras cidades, etc.) 

que terán como obxectivo familiarizar as persoas 

coa ferramenta e co proceso de posta en marcha de 

bancos de tempo.

Para a impartición da xornada:

-  Fomento do debate e da participación As relacións 

establecidas durante o desenvolvemento da xornada 

permitirán que as diferentes persoas compartan as 

súas experiencias, preocupacións e dúbidas en torno 

a implantación do banco do tempo.
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sEGuimEnto:

xornada muxía.

Data: venres 14 de marzo.

Horario: 19:00/22:00

 Persoal do concello: Concelleira asuntos sociais; 

Concelleira de muller; Concelleiro de Urbanismo e 

Traballadora social.

 Total de persoas asistentes: 32

Participación segundo sexo:

xornada mancomunidadE tErras naVEa- 

bibEi

Data: venres 14 de abril

Horario: 16:30/19:30

 Total de persoas asistentes: 7

Participación segundo sexo:

xornada santiaGo dE comPostEla

Data: mércores 21 de maio

Horario: 11:30/14:30

 Total de persoas asistentes: 23

Participación segundo sexo:

xornada muGardos

Data: mércores 30 de maio

Horario: 16:30/20:00

 Persoal do concello: Concelleira de Servizos Sociais, 

persoal técnico do Concello da área de servizos 

sociais e muller  

 Total de persoas asistentes: 28

Participación segundo sexo:

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Xornadas

Mulleres

Homes

44%

56%

Muxía

Mulleres

Homes

0%

100%

Mancomunidade 
Terras Navea- Bibei

Mulleres

Homes

23%

87%

Santiago

Mulleres

Homes

11%

89%

Mugardos
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xornada xunquEira dE ambía

Data: xoves 29 de maio

Horario: 17:00/20:00

 Total de persoas asistentes: 8

Participación segundo sexo:

 

xornada PadErnE dE allariZ

Data: sábado 31 de maio

Horario: 17:00/20:00

Total de persoas asistentes: 7

Participación segundo sexo:

xornada dE bandE

Data: martes 27 maio

Horario: 17:00/20:00

Total de persoas asistentes: 16

Participación segundo sexo:

xornada ribEira

Data: luns 1 de xuño

Horario: 17:00/20:00

Total de persoas asistentes: 19

Participación segundo sexo:

Mulleres

Homes

25%

75%

Xunqueira de Ambía

Mulleres

Homes

42%

58%

Paderne de Allariz

Mulleres

Homes

11%

89%

Ribeira

Mulleres

Homes71%

Bande

29%
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xornada oZa dos ríos

Data: luns 1 de xuño

Horario: 17:00/20:00

 Persoal do concello: Persoal técnico do Concello , CIM

 Total de persoas asistentes: 8

Participación segundo sexo:

xornada sada

Data: luns 30 de xuño

Horario: 17:00/20:00

Total de persoas asistentes: 10

Participación segundo sexo:

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Xornadas

Mulleres

Homes

0%

100%

Sada

Mulleres

Homes57%

Oza dos Ríos

43%
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// Publicacións

Portada da Memoria de 
Actividades do ano 2007

SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

Informe de Xestión de Actividades 2007
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informE dE xEstión dE actiVidadEs do sGi 2007

autoría: Servizo Galego de Igualdade e Proxectos, 

consultaría e formación SL.

Edita: Servizo Galego de Igualdade

isbn: C- 3134-2008

ano: 2008

nº Páx.: 263

>> Recompilación das actuacións de maior calado no 

traballo a prol da igualdade entre mulleres e homes 

realizado a través do Servizo Galego de Igualdade polo 

Goberno Galego.

Consolídase no ano 2007 un novo compromiso público 

contra a violencia de xénero, coa aprobación por 

unanimidade no parlamento galego da Lei 11/2007 que 

normativiza algunha das acción levadas adiante polo 

SGI como o salario da liberdade, do que no 2007 foron 

beneficiarias 320 mulleres. 

Tamén se pon en marcha neste marco o Programa 

RODELA de voluntariado de acompañamento a mulleres 

que sofren violencia de xénero.

Afondase no apoio ao emprendemento feminino, 

diversificando o Programa EMEGA e mellorando a súa 

dotación económica no novo período de programación 

2007-2013 de fondos europeos.

Estabilízanse as relacións cos concellos, completando os 

convenios de colaboración con 149 concellos galegos no 

2007, e coa realización de 264 actividades de promoción 

da igualdade financiadas polo SGI.

Remata en 2007 o Programa Europeo EQUAL, do que 

o SGI foi protagonista, e que permitiu traballar en 

proxectos piloto de calado posterior como a marca de 

igualdade para as empresas, os bancos do tempo, ou os 

obradoiros de corresponsabilidade, asumidos agora polos 

diferentes departamentos da Xunta de Galicia no labor de 

transversalizar políticas de igualdade que debe realizar 

este organismo autónomo.

Ampliase o traballo do seminario permanente de educación 

para a igualdade, coa creación dun novo foro de profesora-

do para a prevención da violencia de xénero nas aulas.

sEGuimEnto:

EXEMPLARES: 500

ORzAMENTO: 32.000 euros

Acceso á información e aos recursos

Publicacións

Publicacións
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05 accEso á información 
E aos rEcursos
Publicacións

dirEctorio dE rEcursos GalEGos contra a 

ViolEncia dE xénEro

autoría: Servizo Galego de igualdade, 

Consultoría Sánchez- Abornoz

Edita: Servizo Galego de igualdade

ano: 2008

nº Páx.: 144

>> Desde as administracións e as entidades cívicas, 

nun compromiso cada día máis fondo coas vítimas da 

violencia machista, póñense continuamente en marcha 

novos programas de axuda, campañas divulgativas, 

protocolos de colaboración e outros recursos que non 

sempre chegan a toda a cidadanía.

O obxectivo desta guía de recursos do Servizo Galego de 

Igualdade é servir de ferramenta de actuación ás persoas, 

asociacións e establecementos que participan nos 

programas de acción cidadá contra a violencia de xénero 

RODELA e EUCOLABORO pero tamén poñer en mans 

de profesionais e persoas comprometidas unha relación 

actualizada dos recursos de loita contra a violencia de 

xénero que existen en Galicia.

A guía terá unha edición anual coa que se pretende 

garantir a súa actualización, terá versión papel e versión 

web nas páxinas do Servizo Galego de Igualdade www.sgi.

xunta.es e na páxina web do RODELA www.rodela.eu.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 15.021 EUROS

EXEMPLARES 3.000
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Directorio  5/12/08  07:31  Página 1

Portada do Directorio de 
recursos galegos contra a 

violencia de xénero
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conVocatoria:  

resolución do 18 de xuño de 2008 do servizo Galego 

de Promoción da igualdade do home e da muller pola 

que se establecen as bases reguladoras que rexen as 

axudas e subvencións a entidades de iniciativa social 

para o desenvolvemento de programas destinados á 

promoción das mulleres. Publicada no diario oficial de 

Galicia do 24 de xuño de 2008, dirixida a entidades de 

iniciativa social sen ánimo de lucro.

caractErísticas xErais:

Nesta convocatoria establécense ás bases reguladoras 

para as distintas axudas e subvencións que no exercicio 

2008 este organismo destinou a distintas iniciativa 

social sen ánimo de lucro de xeito que se unifican nunha 

soa resolución os distintos programas co obxecto de lles 

facilitar ás destinatarias a súa tramitación.

Os distintos programas que se prevé desenvolver coa 

achega das subvencións previstas abranguen diversas 

actuacións definidas nos eixos xenéricos da promoción 

da muller, desde a realización de actividades básicas de 

información ata o desenvolvemento de programas de 

recursos integrados para mulleres en situación de exclusión 

especial, para superar situacións de discriminación ou 

desigualdade.

As subvencións reguladas nesta resolución concédense 

en réxime de concorrencia competitiva tendo en conta, 

en todo caso, os principios básicos de publicidade, 

transparencia e obxectividade; ao longo de todo o 

procedemento e ao disposto na normativa autonómica 

e na estatal e comunitaria de aplicación, con especial 

atención aos regulamentos comunitarios que regulan a 

xestión de fondos estruturais posto que unha das partidas 

orzamentarias dedicada está cofinanciada ao 80% polo 

Fondo Social Europeo. 

Acceso á información e aos recursos

Liñas de subvención

liñas dE subVEnción

01 suBvencIóns PArA o desenvoLvemento de ProGrAmAs  destInAdos Á 
PromocIón dAs muLLeres
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finalidadE E réximE das axudas: 

Apoiar o desenvolvemento de programas destinados a 

facer posible a incorporación das mulleres na vida política, 

económica, cultural, social e laboral e o coñecemento do 

seu contorno; fomentar 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 ás 

mulleres, a través dos seguintes programas:

01. Programa de promoción de actividades.

02. Programa de centros de atención especializada.

03. Programa de recursos especializados.

ProGramas:

01_ProGrama dE Promoción dE actiVidadEs

Este programa ten por obxecto sufragar parcialmente 

a realización de actividades destinadas a facer 

posible a incorporación das mulleres á vida política, 

económica, cultural, social e laboral e o coñecemento 

do seu contorno, e fomentar a relación e colaboración 

entre asociacións de mulleres.

tipos de axuda e contías: 

-  As actividades, para os efectos desta resolución, 

clasifícanse do seguinte xeito:

a) De fomento asociativo ou comunitario.

b) De información e asesoramento xeral na 

área de muller.

-  O importe das subvencións consideradas nesta 

modalidade poderá acadar o 80% do gasto 

efectivamente realizado respectando o tope 

máximo de 3.000 euros por tipo de axuda; e o 

tope máximo de 6.000 euros por entidade.

SOLICITANTE ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Fundacion de estudios e analises O mes das novas tecnoloxías para mulleres 3.000,00

Asoc. Cultural mulleres ''o cantón'' Curso de natación terapéutica 2.800,00

A. De empregadas do fogar xiara Ii xornadas técnicas e informativas 2.000,00

A.M. E familias ámbito rural galego - amfar Xornadas de información e asesoramento 3.000,00

Union xeral de traballadores de galicia
Xornadas informativas sobre igualdade de 
oportunidades

1.501,20

Federación galega de mulleres rurais -fegamur
Próximas ás novas tecnoloxías, creando pontes 
entre mulleres

3.000,00

Asoc. Mm.Rr. ''A maristela'' Multideporte para mulleres 2.880,00

Federacion de empresarias de galicia - fega
Creación de web -foro galego de empresarias 
eméritas

3.000,00

Asociación de viuvas rosalía de castro Talleres de manualidades 972,8

actiVidadEs subVEncionadas En a coruña. PartE 1 : 
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05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

SOLICITANTE ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Confederación galega pers. Discapac. - Cogami Taller sobre afectividade a autocoñecemento 2.180,00

Asociación xuvenil integrados Proxecto "activas" 3.000,00

Asoc. Cultural o castelo de vimianzo Escola muller rural 3.000,00

Asociación amigos do liño Partic. Na mostra de artesanía da semana cultural de zas 1.096,00

Accus - asoc. Cult consumidores e usuarios Actividades de información, conferencias, charlas 1.600,00

Fedacepe Activ. De difusión e informa: xornadas, seminarios 3.000,00

Asociación integro Campañas de sensibilización 3.000,00

As. De personas sordas da coruña - aspesor Conferencias: menopausia, malos tratos 867,2

Asoc. Plataforma polo emprego Muller e emprego: iii xornadas 2.900,00

Asociacion mulleres xuntanza Favorecer a diversificación profesional 1.600,00

Asoc. Mulleres ''catasol'' Asesoría xurídica para a muller 1.920,00

A.M.I.C.O.S. Da barbanza Alfabetización e formación básica 3.000,00

Asoc. Leira nova Xornadas 3.000,00

As. Prov. Amas de casa, consum. E usuarios Promoción actividades- noia 1.750,00

Asoc. Mm. Rr. De doniños Manualidades: promoción actividades 1.840,00

Asoc. Socio cultural de minusválidos Para un futuro mellor ... Muller 3.000,00

A.Mm.Rr. A granxa - pico sacro Curso de cestería 2.440,00

Asoc. Palilleiras as nemanquiñas Ii xuntanza de palilleiras en vimianzo 3.000,00

Asoc. Neira marcos de salto Participación e dinamización da muller no rural 3.000,00

Asoc. Mulleres rurais arume Obradoiro: muller e ocio no rural 2.400,00

Asociacion mulleres rurais amurusa Obradoiro: tempo de lecer para a muller do rural 2.500,00

Cruz vermella española Actividades grupais de ocio do proxecto de tam-vvx 3.000,00

Unae amas de casa e consum. Virxen bonaval Iniciación ao cooperativismo 3.000,00

A. Sindrome de down coruña Grupo de mulleres para a formación 3.000,00

A. Empresarias da coruña Xornadas, seminarios encontros con outras asoc. 3.000,00

Asoc. Mulleres rurais ''a cabana'' Internet: navegación e correo 1.000,00

As. De loita contra os malos tratos (almat) Coida o teu corpo 3.000,00

Fundación galega da muller emprendedora Encontro: en clave de muller e traballo 3.000,00

Asoc. Mulleres barrio de caranza Corte e confección 2.760,00

Asociación gallega de hemofilia Xuntemolas: xornadas mulleres portadoras 3.000,00

Asoc. Mulleres. R. Nosa señora do rosario Curso artesanía 2.240,00

Fundación down compostela Novas tecnoloxías para a formación e pro. 3.000,00

Consello da xuventude de galicia Seminario de linguaxe non sexista nin discriminativa 1.236,10
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Asoc. Mulleres rurais ''o areeiro'' Iniciación a informática e internet 3.000,00

Asociación de mulleres de dodro - malvalila Obradoiro de asociacionismo para mulleres 2.704,19

Adama Taller de animación e desenvolvemento local 1.440,00

Asoc. Sindrome de down teima Construíndo igualdade 3.000,00

Asociacion de persoas  xordas de ferrol Conferencia a muller xorda 487,52

S.Traballadores/as ensino de galicia, steg Materiais de coeducación 1.197,00

As. Prov. Amas de casa, consum. E usuarios Promoción actividades- neda 1.250,00

Asociacion de mulleres rurais carballeira Bailes de salón 1.736,00

Asoc. Mulleres rurais de lestedo Curso dirección e xestión entidades non lucrativas 1.200,00

Acción familiar ferrol Muller, nai e entorno social 1.368,00

Federación de asoc. Persoas xordas de galicia
Información e formac.  A profesionais de atención a 
muller 1.630,00

A. Sindrome de down de compostela
Programa de familias para o desenvolvemento de nenas, 
mozas síndrome down 3.000,00

Tempus, asoc. Ac. Soc. Ed. Perm. Y serv. Juv. Obradoiro de autoestima e habilidades soc. 1.510,40

Asociacion a ponderosa Fomento da cualificación profesional da muller 3.000,00

Asoc. Círculo gacela Programa informativo a muller rural 1.500,00

Fundación secretariado general gitano Curso de azafatas de congresos 3.000,00

Fademur (fed. De asoc. Mulleres rurais gal.) Busqueda novos nichos de emprego no rural 2.074,72

F. Autismo galicia Xornadas para nais, familiares e coidadoras 3.000,00

Asoc. Local  consumidores de oleiros - unae Espacios radiofónicos de interés para as mulleres 2.429,35

total 142010,48 Euros 
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213sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

SOLICITANTE ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Asociación mm.Rr o castelo Curso manualidades 200,00 

Asoc. Mulleres innova Charlas corresponsabilidade 300,00 

Agrupacion sordos lugo Taller de abelorios 539,17 

Asoc. Mulleres rurais do chao Curso de manualidades 581,30 

Asoc. Viudas ''concepción ulloa'' Asistencia a congresos 680,00 

Asoc. Familiar de aa.Cc. De ribadeo Curso de vainicas 720,00 

Asoc. Xuv. Agra de abaixo Festas populares 800,00 

Asoc. Mulleres rurais o noso lar Curso manualidades 812,18 

Asoc. Amas de casa beiramar Obradoiro restauración en tapicería 812,18 

Aicos - asoc. Inmigrantes c. Sarria Actividad de taller de costura 812,18 

Asoc.Mm.Con aguñiña dòuro-don boton Macrame 812,18 

Asoc. Mulleres rurais san isidro Decoracion  con estaño 880,00 

Asoc. Mulleres rurais san isidro Decoracion  con estaño 880,00 

Asoc.De veciños fontes claras Curso de pintura ao oleo 953,05 

A. Cultural ''os gorrions'' Teares 960,00 

Asoc.Aa.Cc consumidores Obradoiro ximnasia 960,00 

Asoc. Sc. Os malugreiros Taller de pintura 1.000,00 

Asoc. Aa.Cc. ''San tirso'' Musica tradicional 1.000,00 

Asoc.Mm.Rr.De begonte Obradoiros arte floral 1.060,00 

A.Mm. A casiña Curso manualidades 1.080,00 

Asoc. Mm. ''Agueda'' Viaxe cultural 1.081,82 

Asoc. Mm. Rr. A montaña Musica tradicional 1.100,00 

Asoc. De vv.Carmiña prieto rouco Autoestima e tai-chí 1.144,00 

Asoc. Mm.Rr san salvador Viaxe cultural 1.160,25 

Asoc. Mulleres rurais agarimo Obradoiro de bolillos 1.160,25 

Asoc.Mm.Rr.Val  de lemos Manualidades 1.160,25 

Asoc. Mm.Rr de xermade- amuraxe Obradoiros manual./Restauracion 1.160,25 

Asoc. Mm.Rr de a pastoriza Tai-chi 1.160,25 

Asoc. Mulleres rurais amizade Obradoiro de bolillos e bordado 1.160,25 

Asoc. Mulleres rurais de roupar Obradoiros (manualidades/bordado) 1.160,25 

Asoc.Mm ''san bartolomeu'' insua Obradoiros varios 1.160,25 

Asoc. Prov. Aa.Cc. Y consum.Lucus Obradoiros artesania 1.160,25 

Asociacion cultural ''o barrido'' Obradoiro manualidades 1.160,25 
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Asoc. Mm.Rr marco da pena verde Viaxe cultural 1.160,25 

Asoc. Amas de casa baos Viaxes culturais 1.160,25 

Asociación mm.Rr. ''As espalladoras'' Restauracion de mobles e obxectos 1.160,25 

Asoc. Mm. Rr. Tea de araña Obradoiros manualidades,vimbio e labores 1.160,25 

Asoc. Mulleres bolboretas Obradoiro de patchwork 1.160,25 

Asoc. Mm.Rr.Donas de panton Curso de bordade 1.160,25 

Asoc. De mm.Rr fonte da xonza Prom.Labores art.Trad.Galegas 1.160,25 

Asoc.Mm.Rr. Da berea Curso manualidades 1.160,25 

Asoc.Mm.Rr. Santa isabel Taller de manualidades 1.160,25 

Asoc. Mulleres rurais orballo Obradoiro de manualidades 1.160,25 

Asoc. Amas de casa rurais de fazouro - foz Curso de bolillos 1.162,00 

 Steg Materiais coeducacion 1.197,00 

Asoc. Mulleres rurais a landra Curso tai-chi 1.232,00 

Amfar Xornadas de inf.E asesoramento 1.276,28 

Asoc. Leira nova Xornadas de inf.E asesoramento 1.276,28 

Uxt  Infor.Igualdade oportunidades 1.276,28 

Asoc. ''Afammer lugo'' Actividades socioculturales 1.392,30 

Asfem Programa actividades socioculturais 1.392,30 

Asoc. Mm. Rr. ''Faisca'' Obradoiro informatica 1.392,30 

Asoc. Vv. De ramon ferreiro Curso de bailes tradicionais 1.392,30 

Asoc. De viuvas julia minguillon Xornadas e congresos de viuvas 1.392,30 

Asociacion de aa.Cc. Santa isabel Charlas sanitarias 1.400,00 

Asoc. Mm.Rr a marronda Obradoiro de cociña e reposteria 1.440,00 

F. Prov. Aa.Cc, cons e usu ''avantar'' Incorporarse as nn.Tic na vida cotidia 1.508,33 

Asoc. Amas casa praia de marosa Agasallo ás maiores 1.508,33 

As.Coral polifonica  alborada Coñecemento eleboracion viños 1.508,33 

Asoc. Aa.Cc.Cons  ''alborada'' Tai-chi 1.508,33 

Asociacion de mm. Rr. Amencer Curso de ximnasia 1.508,33 

Asoc. Mulleres rurais de meira  Elab. Art.Prod.Alimentarios 1.508,33 

Asoc. Alar galicia Informacion e asesoramento laboral 1.508,33 

Asoc. Aa. Cc. A fiestra Curso de cesteria 1.508,33 

Asoc. Viuvas sta. Maria do campo Excursion cultural 1.508,33 

Asoc.Mm. En igualdade de lugo Curso de risoterapia 1.624,35 

Fegamur Proximas as nn.Tic :pontes entre as mm 1.624,35 
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Asoc. AA.CC. e consum. Val de lemos Exercitacion de memoria 1.624,35 

Cogami Afectividade e autocoñecemento 1.624,35 

Asoc. MM.RR. Pobo de Miranda Musica tradicional 1.740,38 

Asoc. Amas-casa de Monterroso C. Bolillos 1.856,40 

Asoc. Amas  de Casa Virxe do Carme Xuntanza comarcal de asoc 1.856,40 

Observ.da mariña pola igualdade Edicion folleto e elaboracion informe 1.856,40 

Asoc. Promocion e integracion  gitana Asesoramento a muller xitana de lugo 1.856,40 

Cdr os ancares Punto de informacion 1.856,40 

Asoc.Española contra el cancer.  Alim.Saudable/ cancro de mama 1.856,40 

Asoc. MM. Rr. ''A xuntanza'' Encontro asoc.Mm.Rr 1.856,40 

A.S.C. Falcatrueiros - Monterroso Escola de teatro 1.972,43 

Asoc. MM. ''Antulla'' Termalismo e saude 1.972,43 

Asoci. Sindrome de down de Lugo As nn.Tic o alcance de todas/os 2.204,48 

total 91586,08 Euros 
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Asociación de mulleres ''a carballa'' Obradoiro de autoestima e sexualid 1.215,00

Asoc. Mm. Rr. De padrenda Curso natacion 1.100,00

A.M.R. E de consumo país do riós Deporte e ocio xuntos 1.215,00

Asoc. Mm.Rr.''Casiña da moura'' Obradoiros 1.000,00

Asociación cultural ''os tres reinos'' Diferentes obradoiros 1.600,00

Sindicato traballadores/as ensino de galicia Campaña 8 de marzo 795

Asoc. De veciños parroquia de covas Obraodiros (tai-chi, oleo) 1.350,00

A.C.D.R. Portas abertas Informacion e asesoramento 1.100,00

Asoc. Mulleres rurais santa catalina Curso de ceramica 1.100,00

Asoc. Mm.Rr. ''San breixo'' de beran Ocio para a igualdade 1.215,00

Asoc. Mm. Rr.'' Agarimo'' Curso informatica 1.500,00

Asoc. Mm. Rr. ''Portas abertas'' Curso de restauracion artesanal en madeira 1.350,00

Asoc. Amas d casa,pro. Agri e mr  santa maria Taller obradoiro de bordado a man 900

A.M.R.C. Entre nos Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asoc. De mulleres rurais ''as sabelas'' Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

Asoc. Mulleres rurais a lama Sumamos esforzos e actuamos 856

Asoc mulleres rurais s. Apostol Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

A. De mulleres rurais ''san pedro'' Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

Asoc. Mm. Rr.'' As candelas'' Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

A.Mm.Rr. A ribeira Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

A.Mm.Rr. 25 De xullo Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Mulleres rurais ''santa maria de tamagos'' Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

Asoc. Mm. Rr. ''Arnoia'' Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asoc. Mm.Rr. ''As chas -oimbra'' Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

A. Mm. Rr. Velouxe Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

Asoc. Mm.Rr. Nosa señora do portal Sumamos esforzos e actuamos 1.700,00

A.Mm.Rr. E consumo tres de maio Sumamos esforzos e actuamos 1.100,00

Asoc. Cultural e veciñal leboreiro Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asociación mulleres rurais ''a esperanza'' Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Federacion provincial mm.Rr. De ourense Obradoiros de autoestima 1.000,00

Federacion provincial mm.Rr. De ourense V foro da igualdade 1.200,00

A.M. E familias ámbito rural galego - amfar Xornadas de informacion e asesoramento 1.500,00

Asoc. Mm. Rr. ''As xeitosiñas'' Sumamos esforzos e actuamos 1.500,00

Asoc. Mm.Rr. Abelenda das penas Sumamos esforzos e actuamos 1.500,00
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Asoc.  Mmrr e de consumo ''o cruceiro'' Sumamos esforzos e actuamos 1.500,00

Asoc. Mm.Rr. De corgomo Sumamos esforzos e actuamos 1.500,00

A. A carabuña
Promocion de actividades deportivas de equipos 
femininos

1.600,00

Asoc  mull. Rurais ''sta eulalia de montes'' Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asoc. Mm. Rr. '' Lumieira'' Xornadas de convivencia 771

Asoc. Mm. Rr. '' Santa rita'' Competiciones deportivas 999

Asoc. De mulleres rurais ''amuruco'' Dia de convivencia 1.055,00

Affou (asoc. Fibriomialxia e síndr. Fat. Cr.) Encontro internacional de afectados/as por fm 1.240,00

Affou (asoc. Fibriomialxia e síndr. Fat. Cr.) O balneario como terapia alternativa 0

Asoc. Mm. Rr. ''Maximino e melania'' Ciclo de ocio: experimentando o tempo libre 1.350,00

A. Amigos da cultura e do ocio ''aires nosos'' Xornada de promocion do asociacionismo 1.350,00

Galicia terra de acollida
Proxecto de informacion e orientacion laboral e 
apoio informatico ás mulleres mi

1.600,00

Asoc. Mm. Rr. ''Santa agueda'' Xornadas de convivencia 1.079,00

Asoc. Persoas xordas de ourense
Curso de formacion y orientacion dirigido a la 
promocion y autonomia de la mujer

1.215,00

Asoc. Mulleres rurais santa maria Xornadas programacion 1.000,00

Asoc. Mm.Rr. Lansbricae Xornadas de convivencia 1.000,00

Asoc. Mm.Rr. Santa cristina Xornadas de convivencia 1.000,00

Asoc. Mm.Rr. Pena dasela Taller de iniciacion ao mundo da micoloxia 1.215,00

Asoc. Mm.Rr. ''O castro'' Dietetica e nutricion 1.000,00

Cogami (confeder. Gal. Persoas con discapac.) Taller de afectividade e autocoñecemento 2.180,00

Asoc. Mulleres rurais de sorga Obradoiro: aproveitamento de arbores autoctonas 1.100,00

Asoc. Mulleres rurais a madanela Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asociacion mulleres rurais gomesende Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asociacion de mulleres rurais san martiño Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asoc. Mulleres rurais cimadevila Sumamos esforzos e actuamos 1.215,00

Asoc. Mm. Rr. ''A caracocha'' Ximnasia mantenemento 1.000,00

Asoc. Mm. Rr.''San martiño de nogueira'' Xornadas de programacion 988

Asoc. Mulleres rurais campiñas Obradoiro de manualidades 900

Asoc. Leira nova Xornadas 1.700,00

Asoc. Mm.Rr.''Alumear'' Xornadas de programacion 1.000,00

Asoc. Mulleres empresarias de ourense Programa informa 1.215,00

Union xeral de traballadores de galicia Xornadas informativas igualdade oportunidades 1.350,00
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Asoc. Mulleres rurais rubideira Viaxe cultural fora das fronteiras galegas 1.215,00

Asoc.Mm.Rr. E de consumo a revolta Viaxe a coruña 550

Asociac. De mulleres rurais abelleira Xornadas de convivencia 1.000,00

Asoc. Mulleres rurais xuncos Dia de convivencia 900

A. Mulleres rurais novas vivenzas Viaxe ludica-cultural á venecia portuguesa 900

Asociacion de mulleres rurais florecer Talleres de memoria 1.100,00

Asociacion española contra el cancer. Enchete de vida 1.215,00

Asoc. Mull. Rur. Adiante Curso de manualidades 779

Asociación xarela formación-animación Charlas e conferencias 1.100,00

A.Mm. Anel Actividades varias (ocio, deportivas,informacion) 1.350,00

Feder. Prov. Mulleres rurais ''as burgas'' Xornadas convivencia 900

Asoc. Mm.Rr.'' Xeitosa'' Baila batuka 888

Asoc. Mm. Rr. ''Firveda'' Estimulacion cognitiva e arte dramatica 1.000,00

Cruz vermella española - galicia Atencion a mulleres en dificultade social 1.100,00

Asoc. Mm.Rr. A carballeira Inf. E asesoramento actuacions no medio rural 1.100,00

Asociacion de mulleres rurais vagalume Poda de frutais 1.000,00

Asoc. De mulleres ''arandeira'' Mantemento e promocion da saude 1.000,00

Asoc. Mulleres rurais xesta Convivencia e programacion 1.100,00

Asoc. Mulleres rurais amencer Xornadas de programacion 833

Asoc. Mm. Rr. ''As olas'' Xornadas de programacion 852

Asociación algueirada Curso de informática 1.350,00

total 100.000,00 Euros 

actiVidadEs subVEncionadas En ourEnsE. PartE 3: 



219sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

SOLICITANTE ACCIóN FORMATIVA IMPORTE

Asociacion cultural vista alegre Iniciacion a informatica e internet 3.000,00

Asoc. Mm. Rr. ''A nosa señora do socorro'' Iniciacion a internet 2.400,00

Asoc. Mulleres rurais de castro Curso de informatica para a mullere rural 3.000,00

Asociacion de mulleres rurais ''a queiriza'' Curso de informatica basica para a mm rrq 3.000,00

Asociación de mmrr. Santa cruz de piloño Curso de manexo da internet 3.000,00

As. Mulleres rurais a fátima Curso de iniciacion a interntet 3.000,00

Asociación de mmrr de insua duxame e portode Curso de iniciacion a internet 3.000,00

Aso. De mm. Rr de dornelas Curso de iniciacion a internet 3.000,00

Centro c. Artistico e recreativo valladares Cursiño iniciación informática 3.000,00

Asociacion mulleres rurais ''a purisima'' Curso informatica e internet 3.000,00

Asoc. Mmrr ''tabeiros'' Curso internet basico 2.800,00

Asociación de mulleres rurais brincadeira Curso de iniciacion a internet 2.900,00

Asoc. Mull. Rurais, cons.E cult. De codeseda Curso de natacion terapeutica 2.800,00

Asoc. Mulleres rurais de camanzo Curso de introduccion a tecnicas de relaxacion 2.600,00

Asociación de mmrr. De bodaño Curso de aerobic 2.700,00

Asoc.Rural de amas de casa de arnois Curso de aerobic 2.650,00

Asociación de mm. Rr. Teleclube de aguions Curso de ximnasia de rehabilitacion 2.650,00

Asociacion de mm. Rr. San tome de obra Curso de aerobic 2.700,00

Asociación de mulleres rurais de sabrexo Curso de tecnicas de rehabilitacion 2.700,00

Asociación de mmrr. As buguineiras de nigoi Curso de rehabilitacion na terceira idade 2.650,00

Asoc. Mm.Rr. De san pedro de losón Curso de tecnicas de rehabilitacion 2.600,00

Asoc. Amas de casa e consumidoras laxeiro Curso de litoterapia 2.900,00

As. Mulleres rurais da gandara Curso de ximnasia de rehabilitacion 2.700,00

Aa.  De mujeres  rurales pena de francia Curso de psicomotricidade para a terceira idade 2.800,00

Asoc. Mmrr de toiriz Curso de tecnicas de relaxacion 2.600,00

Asociación mulleres creativas de quireza Curso de tecnicas de relaxacion 2.700,00

Asoc. Mm. Rr. De lagartons Curso de natacion de rehabilitacion 2.750,00

Aa. Mm. Rurais ''os muiños de curantes'' Curso de natacion terapeutica 2.800,00

Asociación de mulleres rurais de pardemarín Cursiño de musicoterapia 2.900,00

Asoc. Mulleres rurais sta. María de olives Ximnasia de rehabilitación 2.600,00

Asociacion de mulleres rurais xuntanza Curso estimulación psicomotriz 2.700,00

Asoc. Mulleres do municipio de silleda Curso de risoterapia 2.800,00
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Asociación de mulleres rurais de cumeiro Curso de ioga 2.500,00

Asoc. Mulleres rurais ''o candan''
Curso de desenvolvemento da piscomotricidade na 
muller

2.800,00

Asociación amas de casa de agar Curso de tecnicas de relaxacion 2.800,00

Fundacion de estudios e analises Actividades de lecer para mulleres 3.000,00

Asoc. Mulleres rurais virxe do faro Curso de baile rexional galego 2.600,00

Asoc. Mulleres '' pedra da vella''
Varias (aerobic, encaixe palillos; ximnasia 
mantemento)

3.000,00

F. Galega de mulleres rurais
Próximas ás novas tecnoloxías, creando pontes 
entre mulleres

3.000,00

Asociación de mulleres rurais ''santa lucia de Novas tecnoloxias 3.000,00

Coord. Galega da marcha mundial mulleres Viii encontro internacional de mmmm 3.000,00

Asoc. Leira nova Xornadas 3.000,00

Asoc down vigo Activ. Fav. Coñ. Novas tecnoloxías 3.000,00

Asoc. Mulleres de cabral rosalia de castro Ximnasia 1.349,90

A. Pontevedresa sindrome de down xuntos
Proxeto de informacion, orientacion e 
asesoramento

3.000,00

A. Amas de casa de cangas Formacion socio-laboral 1.200,00

Adicam (as. Diagnosticados cancer de mama) Pmellora da autoestima da muller diagnosticada 3.000,00

Asoc. Mull. Rurais a cruz de cira Actividade curso pilates 3.000,00

Asociacion galega de hemofilia de pontevedra Xunthemolas: xornadas mulleres portadoras 3.000,00

Asociación amas de casa rosais Curso de ioga 1.280,64

Asoc. Rede mull. Veciñais contra malos tratos Terapia de grupo 3.000,00

Asociacion mulleres progresistas de vigo Servizo de información e asesoramento á muller 1.550,00

A. Persoas xordas de vigo Mulleres xordas: cara a igualdade 3.000,00

Asoc. Rexurdir Servizo informacion seguimento 3.000,00

Asoc. De mujeres viudas dem. Europeas Encontro de mulleres viuvas 1.364,80

Asociacion mm. Rr. ''Xiabre de guillan'' Cociña saudable 950,4

total 149795,74 Euros 
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02_ProGrama dE cEntros dE atEnción 

EsPEcialiZada

Este programa ten por obxecto sufragar gastos 

correntes e de persoal de centros especializados na 

atención a mulleres en situación de exclusión especial, 

con excepción das casas de acollida e vivendas 

tuteladas que teñan outro sistema de financiamento.

Gastos subvencionables e contías: 

-  Poderán subvencionarse con cargo a este 

programa os gastos correntes e de persoal 

realizados no período comprendido entre o 1 de 

xaneiro de 2008 e o 30 de novembro de 2008 

directamente vinculados ao mantemento e 

funcionamento dos centros 

-  O importe das subvencións concedidas para 

este programa poderá acadar o 80% do gasto 

realizado e establecerase respectando os límites 

específicos resultantes da valoración de cada 

solicitude, co tope de 35.000 euros por entidade.

distribución das  subVEncións sEGundo 

ProVincias:

táboa dE cEntros subVEncionados:

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

CENTROS SUBVENCIONADOS LOCALIDADE DESCRICIóN IMPORTE

Grupo estud.S/condición da muller 
(alecrín)

Vigo Centro de dia mulleres 
prostituídas

32.000

Caritas diocesana de santiago de 
compostela

Santiago de compostela Centro  da muller vagalume 32.000

Centro o'' mencer-hh. Oblatas de ferrol Ferrol Prostitucion 32.000

Terciarias franciscanas rebaño maría Lugo Mulleres embarazadas ou con 
fillos , sen recursos

14.499

Cáritas diocesana de ourense Ourense Centro dia alumar 23.000

Cáritas diocesana de lugo Lugo Programa muller 32.000

total 165.499 Euros

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

33%17%

33%17%

TOTAL 62 12 1
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03_ProGrama dE rEcursos EsPEcialiZados

Este programa ten por obxecto colaborar 

no financiamento da prestación de recursos 

especializados ás mulleres co fin de superar situacións 

de marxinación ou de desigualdade.

tipos de axuda: 

Os programas de recursos especializados, para os 

efectos desta resolución, clasifícanse do seguinte 

xeito:

a) Programa de recursos para mulleres en 

situación de risco ou en proceso de exclusión 

social,  dirixido a : 

- Mulleres que exercen a prostitución.

- Mulleres reclusas.

- Mulleres drogodependentes.

b) Programa de recursos de apoio dirixido a:

- Mulleres anciás soas.

- Mulleres con discapacidade.

- Mulleres inmigrantes.

- Mulleres pertencentes a minorías étnicas.

c) Programa de recursos integrados de atención 

permanente ás mulleres:

- Servizo especializado de apoio xurídico.

- Servizo especializado de apoio psicolóxico

- Servizo especializado de apoio en saúde 

sexual e reprodutiva.

- Acompañamento a vítimas de violencia de 

xénero.

d)  Outros programas de recursos adecuados aos 

obxectivos do organismo susceptibles de inclusión 

no ámbito deste programa.

recursos subvencionables: 

Poderán subvencionarse con cargo a este programa 

os gastos correntes e de persoal realizados no 

período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2008 e 

o 30 de novembro de 2008 directamente vinculados 

ao mantemento e funcionamento dos programas 

indicados.

comPEtEncia:
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A competencia para coñecer e resolver as solicitudes 

de axudas e subvencións previstas nesta resolución, 

correspóndelles:

a) Ás delegadas e aos delegados provinciais do 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller, por delegación da directora xeral, 

cando se trate de axudas relativas aos programas de 

promoción de actividades.

b) Á directora xeral do Servizo Galego de Promoción 

da Igualdade do Home e da Muller no resto dos 

supostos. 

dEstinatarias:

Entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro estar 

inscritas, o último día de presentación de solicitudes, na 

área de muller do Rexistro de Entidades Prestadoras de 

Servizos Sociais. 

A concesión destas subvencións realízase mediante o 

réxime de concorrencia competitiva segundo os criterios 

que para os distintos programas se establecen na propia 

resolución

ORzAMENTO: 1.075.000,00  (centros e recursos: 

575.000,00  actividades: 500.000,00) 

cEntros subVEncionados:

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

CENTROS SUBVENCIONADOS LOCALIDADE DESCRICIóN IMPORTE

Asociación emprende ourense Ourense Emprende ourense 5.000

Asoc. Viudas maria andrea Ourense Anciás viuvas soas 10.000

Asoc. Mulleres empresarias de ourense Ourense Mulleres diversas mulleres 
iguais

5.000

Federac  asociac. Persoas xordas de 
galicia

Coruña (a) Apoio dirixido a mulleres 
xordas

15.000

Caritas diocesana de santiago Santiago de compostela Vagalume prostitucion 25.000

Asoc. Ayuda y atención al preso Coruña (a) Recursos dirixidos a mulleres 
reclusas

9.120

Asoc. Antonio noche Coruña (a) Apoio mulleres inmigrante, 
reclusas e  minorías etnicas

18.972

Fed. Provincial mulleres rurais de ourense Verin Femuro na rede 27.000

Fed. Provincial mulleres rurais de ourense Verin Atencion a mulleres soas 10.000

Asociacion de mulleres anel San xoan de rio Atencion a mulleres soas 10.000

Down galicia Santiago de compostela Discapacitadas 15.000
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CENTROS SUBVENCIONADOS LOCALIDADE DESCRICIóN IMPORTE

ONGD ecos do sur Coruña (a) Programa afrodita 30.000

Federación de asociación de mulleres 
anaral

A pobra de trives Anciás soas 10.000

Cogami (confederación galega de 
minusválidos)

Santiago de compostela Discapacitadas violencia 
xenero

10.000

Union xeral de traballadores de galicia Santiago de compostela Insercion mulleres 10.000

Asociación labregas Santiago de compostela Saude sexual e reprodutiva 21.510

Fed. Asociacions mulleres rurais de 
galicia

Santiago de compostela Apoio xuridico 2.991

Secret.- Mull. (Sindicato labrego galego) Santiago de compostela Apoio xuridico. Punto delas 25.000

Asoc.  De ayuda a la vida (ayuvi) Vigo Xestantes con fillos ata 3 anos 4.000

Fedacepe (fed. Pcial. Asoc. Ccales.
Empresar.)

Coruña (a) Discapacitadas 5.000

Médicos do mundo (galicia) Santiago de compostela Atencion sociosanitaria 
mulleres con risco de 

exclusión social

30.000

Cimo. Entidade prestadora de servicios Ourense Reclusas 75.908

Cimo. Entidade prestadora de servicios Ourense Informate-empregate 10.000

Asoc. Desarrollo socioc. Form. Empleo 
(asfem)

Lugo Apoio xuridico 4.000

A. Lucense de axuda enfermos mentais 
alume

Lugo Mulleres vitimas violencia con 
enfermidade mental

35.000

Asociacion ambar Pobra do caramiñal (a) Discapacitadas 5.000

Vogalia da muller do c.Cultural de 
valladares

Vigo Funcionamento banco de 
tempo

5.000

Fundación secretariado general gitano Vigo Minorías etnicas 6.000

Asociación mestura Culleredo Immigrantes 5.000

Asoc. Diagnosticadas cancro mama Cangas Apoio psicoloxico 
discapacitadas

6.000

Asociación española contra o cancro Ourense Apoio psicoloxico 10.000

Asociacion mulleres axiña Baña (a) Axudas a muller do rural 4.000
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distribución das subVEncións sEGundo 

ProVincias:

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Liñas de subvencións

CENTROS SUBVENCIONADOS LOCALIDADE DESCRICIóN IMPORTE

Vogalia da muller do c.Cultural de 
valladares

Vigo Funcionamento banco de 
tempo

5.000

Fundación secretariado general gitano Vigo Minorías etnicas 6.000

Asociación mestura Culleredo Immigrantes 5.000

Asoc. Diagnosticadas cancro mama Cangas Apoio psicoloxico 
discapacitadas

6.000

Asociación española contra o cancro Ourense Apoio psicoloxico 10.000

Asociacion mulleres axiña Baña (a) Axudas a muller do rural 4.000

total 464.501 Euros

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

39%
17%

10%

34%

TOTAL 2911 103 5
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Imaxe corporativa do 
teléfono de atención 24 
horas da muller.

05 Acceso á información e aos recursos
// Servizos configurados

Correo electrónico:
telefono.muller  @ xunta.es
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caractErísticas xErais: 

Servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do 

día con cobertura para toda a Comunidade Autónoma. 

Está formado por un equipo multidisciplinar e 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.

obxEctiVos:

- Achegar recursos que faciliten o acceso a información 

e formación destinados ao colectivo feminino.

- Asesorar e apoiar as mulleres en calquera dúbida 

vinculada as áreas de traballo.

-  Mellorar a  información necesaria para a toma de 

decisións das mulleres na súa vida.

árEas dE actuación:

- 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...

-  Apoio ao asociacionismo, xornadas, seminarios, 

subvencións a asociacións, publicacións...

-  Políticas de igualdade, proxectos europeos, 

actuacións doutros organismos...

Acceso á información e aos recursos

Servizos configurados

sErViZos confiGurados

01 AtencIón 24 HorAs. teLéfono dA muLLer
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sEGuimEnto das accións rEaliZadas:

distribución das consultas sEGundo árEas

númEro dE consultas sEGundo árEas

ÁREA Nº CONSULTAS

Xurídica 869

Orientación profesional 6

Emprego 187

Recursos 996

Información do SGI 583

Atención psicolóxica 695

Outras 613

total 3949

distribución das consultas sEGundo sExo 

das PErsoas quE rEaliZan as consultas

02 centros de InformAcIón Ás 
muLLeres (cIm)

caractErísticas xErais: 

Entidades reguladas a través do Decreto 182/2004, do 22 

de xullo (DOG nº 150 do 4 de agosto) no que se establecen 

os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento; 

teñen como misión atender  a tres temas transcendentais 

que, tanto na IV conferencia mundial da muller, celebra-

da en Pequín, coma nos diferentes programas de acción 

para a igualdade de oportunidades da Unión Europea, son 

destacados de xeito especial: a información, a formación 

e a imaxe da muller.

obxEctiVos: 

-  Aplicar o principio de igualdade entre mulleres e 

homes no territorio de intervención.

-  Actuar como canle de comunicación entre as usuarias 

e os distintos organismos que tiveran competencias 

en materia de muller.

-  Sensibilizar a poboación e os axentes socias na 

consecución do principio de igualdade.

-  Prestar atención específica a mulleres vítimas de 

violencia de xénero.

-  Fomentar o asociacionismo e a participación das 

mulleres na sociedade civil.

árEas dE actuación:

-  Información e asesoramento xurídico.

- Atención psicolóxica.

- Violencia de xénero.

-  Orientación profesional e emprego.

-  Información sobre os recursos existentes para as 

mulleres no territorio.

Homes

Mulleres

8%

92%

Outras

Atención psicolóxica

Información SGI

Recursos

Emprego

Orientación profesional

Xurídica

18%

16%

15%

5%

24%

22%
0%
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cEntros dE información a mullErEs 

acrEditados:

PROVINCIA

A Coruña 26

Lugo 11

Ourense 13

Pontevedra 26

total 76

distribución das consultas sEGundo tiPo 

dE consulta

númEro dE consultas sEGundo árEas

ÁREA Nº CONSULTAS

Xurídica 29173

Orientación profesional 1749

Emprego 3287

Recursos 14501

Información do SGI 2057

Atención psicolóxica 36625

Outras 622

total 88014

distribución das consultas sEGundo 

sExo das PErsoas consultantEs

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Servizos configurados

Homes

Mulleres

10%

90%

Outras

Atención psicolóxica

Información do SGI

Recursos

Emprego

Orientación profesional

Xurídica

42%

16%

1%

2%

2%
4%

33%
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caractErísticas xErais:  

Atendendo á filosofía de achegar os recursos ás mulleres, 

principalmente do rural, desenvolvendo deste xeito os 

principios de universalidade e accesibilidade que deben 

gobernar os servizos sociocomunitarios, esténdese a 

rede de información e asesoramento ás mulleres galega 

coa creación dos Puntos de Información ás Mulleres.

A prestación do servizo como mínimo, será dun día á 

semana a razón de dúas horas en cada punto. Os horarios 

de atención permanecerán expostos permanentemente 

no taboleiro de anuncios do concello.

Atendendo á filosofía de achegar os recursos ás mulleres, 

principalmente do rural, e desenvolvendo deste xeito os 

principios de universalidade e accesibilidade que deben 

gobernar os servizos sociocomunitarios, esténdese a 

rede de información e asesoramento ás mulleres galegas 

coa creación dos Puntos de información ás mulleres.

A prestación do servizo será, como mínimo, dun día á 

semana a razón de dúas horas en cada punto. Os horarios 

de atención permanecerán expostos permanentemente 

no taboleiro de anuncios do concello.

obxEctiVos:

- Proporcionar información sobre recursos específicos 

para mulleres.

- Colaborar cos Concellos na asistencia integral ás 

vítimas de violencia de xénero.

- Colaborar cos Concellos na aplicación de Programas 

específicos na área de igualdade.

- Colaborar cos concellos no desenvolvemento daquelas 

actividades que teñan como obxectivo prioritario a 

promoción da igualdade entre mulleres e homes.

-  Impulsar aquelas actividades deseñadas e 

organizadas polos organismos de igualdade nos 

concellos.

árEas dE actuación:

-  Información, intervención coas mulleres que se 

acheguen aos PIM.

-  Planificación e intervención comunitaria.

-  Formación e sensibilización do persoal técnico e 

político municipal.

actiVidadEs:

As actividades realizadas e/ou impulsadas desde os Puntos 

de Información ás Mulleres distribúense atendendo á 

poboación obxectivo, podendo estar dirixidas ás mulleres 

directamente ou ben a actividades de promoción da 

igualdade dentro da estrutura do concello: 

 01_actiVidadEs rEaliZadas con mullErEs

- Cursos e seminarios.

- Actividades lúdicas e de lecer.

- Sensibilización dirixida a grupos de escolares.

- Actividades de difusión, participación en canles 

de radio, prensa ou televisións locais.

- Cine foros.

- Teatro.

- Organización nas campañas do 8 de marzo ou do 

25 de novembro, etc.

03 Puntos de InformAcIón Ás muLLeres
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05 accEso á información 
E aos rEcursos

Servizos configurados

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

P
I
M

ESPACIO
PARA

LOGO DO
CONCELLO

Imaxe corporativa dos PIM
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02_actiVidadEs dE cara ao concEllo

- Publicacións (revistas, xornais, publicación dos 

Plans de Igualdade, dípticos informativos, etc.).

- Formación interna.

- Elaboración/avaliación dos Plans de Igualdade 

municipais.

- Implantación de medidas de acción positiva en 

actividades e políticas desenvolvidas desde os 

concellos.

- Elaboración de protocolos de actuación e 

coordinación entre departamentos, e outros 

organismos ou institucións.

- Asesoramento en linguaxe non sexista.

- Asesoramento en auditorías de xénero.

- Captación de liñas de subvención, etc. 

Puntos dE información a mullErEs 

PROVINCIA

A Coruña 27

Lugo 15

Ourense 20

Pontevedra 12

total 74

sEGuimEnto das accións rEaliZadas:

alcancE das intErVEncións 

rEaliZadas Polos Pims

ACCIóNS

Nº de mulleres atendidas 857

Nº seguimentos 397

nº consultas realizadas 1254

Actividades dirixidas a mulleres 170

Actividades dirixidas ó  concello 188

total 358

distribución das consultas 

sEGundo tiPo dE consulta

distribución das consultas sE-

Gundo árEas dE actuación:

Actividades dirixidas ó  concello

Actividades dirixidas a mullere

47%

53%

Outras

Asociacionismo

Area Emprego

Area Formación

Area Psicolóxica

Area Xurídica

Axudas Subvencións

Area Recursos

Seguimento

Consulta

3%

16%

13%
2%

1%

10%

2%

5% 12%

36%
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caractErísticas xErais: 

Convenios de colaboración para a prestación do servizo 

de información ás mulleres e promoción da igualdade, 

para levar a cabo a prestación integral do servizo de 

información ás mulleres, así como a promoción da 

igualdade das mulleres e dos homes, a través dos Centros 

de Información á Muller (CIM) actuantes na comarca.

obxEctiVos: 

- Actuar como canle de comunicación entre as usuarias 

e os distintos organismos que tiveran competencias 

en materia de muller.

- Sensibilizar a poboación e os axentes sociais na 

consecución do principio de igualdade.

-  Prestar atención específica a mulleres vítimas de 

violencia de xénero.

-  Fomentar o asociacionismo e a participación das 

mulleres na sociedade civil.

- Proporcionar información sobre recursos específicos 

para mulleres.

árEas dE actuación:

- Asesoramento xurídico e psicolóxico. 

-  Información sobre recursos específicos para 

mulleres.

- Asistencia integral ás vítimas de violencia de 

xénero.

conVEnios cim E Pim 2008

CONVENIOS IMPORTE €

Fene PIM 1.500,00

Ortigueira CIM 25.000,00

A lama CIM 31.500,00

Cotobade PIM 1.500,00

Becerreá PIM 1.500,00

Neda PIM 1.500,00

Mancomunidade do ribeiro CIM 30.000,00

Monterrei PIM 1.500,00

Cerceda PIM 1.500,00

Vilar de santos PIM 1.500,00

Mugardos PIM 1.500,00

Sanxenxo CIM 30.000,00

Ares CIM 25.000,00

Coles PIM 1.500,00

Outes CIM 30.110,54

Carnota PIM 1.500,00

Santa comba CIM 31.500,00

Mazaricos PIM 1.500,00

Cabanas PIM 1.500,00

Cambre PIM 1.500,00

A bola PIM 1.500,00

Arteixo CIM 30.000,00

Ribadeo CIM 25.000,00

Abegondo PIM 1.500,00

Cambados CIM 25.000,00

Santiago de compostela CIM 30.000,00

Teo CIM 30.000,00

Ponte caldelas CIM 25.000,00

Padron CIM 25.000,00

Xinzo de limia CIM 25.000,00

Poio CIM 30.000,00

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Servizos configurados

04 servIZo de InformAcIón Ás muLLeres e PromocIón dA IGuALdAde
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CONVENIOS IMPORTE €

Carballo CIM 30.000,00

Laxe PIM 1.500,00

Outeiro de rei PIM 1.500,00

Oimbra PIM 1.500,00

Lobios PIM 1.500,00

Castroverde PIM 1.500,00

Rois PIM 1.500,00

Naron PIM 1.500,00

A fonsagrada PIM 1.500,00

Cualedro PIM 1.500,00

Pol PIM 1.500,00

Illa de arousa PIM 1.500,00

Arzúa CIM 25.000,00

Silleda CIM 25.000,00

Lalin CIM 30.000,00

Vilanova de arousa CIM 25.000,00

Quiroga CIM 20.000,00

Vilagarcia de arousa CIM 30.000,00

Boiro CIM 30.000,00

Marin CIM 30.000,00

Mancomunidade navea-bibei CIM 30.000,00

Sada PIM 1.500,00

A estrada CIM 27.928,00

Culleredo CIM 30.000,00

Riveira CIM 30.000,00

Vilalba CIM 30.000,00

Viana do bolo CIM 20.000,00

O barco de valdeorras CIM 25.000,00

Mancomunidade 

terras celanova
CIM 30.000,00

Mancomunidade conso-frieiras CIM 30.000,00

Negreira CIM 29.100,00

Val do dubra PIM 3.000,00

Curtis CIM 31.500,00

CONVENIOS IMPORTE €

Oza dos rios PIM 1.500,00

Palas de rei CIM 20.000,00

Cangas CIM 30.000,00

Muiños CIM 30.000,00

Bande PIM 3.000,00

Viveiro CIM 31.500,00

Xove PIM 1.500,00

Boqueixón CIM 30.000,00

Touro PIM 3.000,00

Noia CIM 30.000,00

Lousame PIM 3.000,00

Castro caldelas CIM 27.000,00

A teixeira PIM 1.500,00

Montederramo PIM 1.500,00

Parada de sil PIM 1.500,00

Ordes CIM 25.000,00

Chantada CIM 33.000,00

Carballedo PIM 1.500,00

Taboada PIM 1.500,00

Burela CIM 30.000,00

Foz PIM 3.000,00

Cee CIM 30.000,00

Corcubión PIM 3.000,00

Fisterra PIM 3.000,00

O grove CIM 25.000,00

Muxía CIM 31.500,00

Dumbría PIM 1.500,00

Moaña CIM 30.000,00

Mondoñedo CIM 33.000,00

Abadin PIM 1.500,00

Lourenzá PIM 1.500,00

Cuntis PIM 3.000,00

Valga PIM 3.000,00

Moraña PIM 3.000,00

Pontecesures PIM 3.000,00
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CONVENIOS IMPORTE €

Campo lameiro PIM 3.000,00

Paderne de allariz PIM 1.500,00

Xunqueira de ambía PIM 1.500,00

Bueu CIM 25.000,00

Coirós CIM 31.500,00

Miño PIM 1.500,00

Allariz PIM 3.000,00

Melide CIM 30.000,00

Vilasantar PIM 3.000,00

Verin CIM 30.000,00

Castrelo do val PIM 3.000,00

Vilardevós PIM 3.000,00

Sarria CIM 36.000,00

Láncara PIM 1.500,00

O páramo PIM 1.500,00

Paradela PIM 1.500,00

Samos PIM 1.500,00

Vigo CIM 30.000,00

A laracha CIM 33.000,00

Coristanco PIM 1.500,00

Ponteceso PIM 1.500,00

Maceda CIM 30.000,00

Baños de molgas PIM 3.000,00

Xunqueira de espadanedo PIM 3.000,00

Nigrán CIM 30.000,00

Monforte de lemos CIM 30.000,00

A guarda CIM 25.000,00

Baiona CIM 25.000,00

Redondela CIM 30.000,00

As Pontes de García Rodriguez CIM 30.000,00

A capela PIM 3.000,00

Gondomar CIM 25.000,00

Soutomaior CIM 30.000,00

Fornelo de montes PIM 3.000,00

Caldas de reis CIM 30.000,00

CONVENIOS IMPORTE €

BARRO PIM 3.000,00

CATOIRA PIM 3.000,00

PORTAS PIM 3.000,00

O CARBALLIñO CIM 33.000,00

BOBORÁS PIM 1.500,00

PIñOR PIM 1.500,00

O PORRIñO CIM 30.000,00

MOS PIM 3.000,00

zAS CIM 31.500,00

VIMIANzO PIM 3.000,00

CABANA DE BERGANTIñOS PIM 1.500,00

FERROL CIM 30.000,00

PONTEVEDRA CIM 30.000,00

LUGO CIM 30.000,00

OURENSE CIM 30.000,00

total 2306138,54 

sEGuimEnto:

TOTAL CONVENIOS ASINADOS: 107. 

TOTAL CONCELLOS PARTICIPANTES: 149

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Servizos configurados
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caractErísticas xErais:

Trátase dunha biblioteca especializada en muller que 

conta con:

- 5931 libros, 227 vídeos e 290 CD, procedentes 

do propio SGI, do Instituto da Muller e doutros 

organismos autonómicos con competencias en 

materia de igualdade.

-  Un dossier de prensa para consulta en sala onde se 

arquivan novas autonómicas e nacionais relacionadas 

co xénero.

-  Un boletín informativo quincenal para potenciar a 

difusión da información xerada no SGI e tamén da 

recibida doutros organismos.

obxEctiVos: 

Prestar uns servizos bibliotecarios que cubran as 

necesidades informativas das persoas usuarias.

árEas dE actuación:

 Os fondos da biblioteca clasifícanse en torno ás 17 familias 

temáticas seguintes:

01 Administración do Estado

02 Ambiente 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

sEGuimEnto:

Elaboráronse 25 boletíns informativos quincenais en 

formato electrónico que responde á seguinte estrutura:

a.  Convocatorias e actividades do Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller.

b.  Convocatorias, axudas e subvencións oficiais

c. Conferencias e cursos.

d. Sitios web.

e. Concursos.

f.  Direccións dos Centros de Información ás mulleres.

05 recursos BIBLIoGrÁfIcos: BIBLIotecA e vIdeotecA. BoLetín InformAtIvo
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caractErísticas xErais: 

Con carácter previo á elaboración e posta en marcha 

de accións de goberno e de políticas públicas en xeral, 

analízase, desde a perspectiva de xénero, se o seu 

conxunto normativo incorpora o principio de igualdade 

de oportunidades dun xeito correcto, tendo en conta o 

seu posible impacto neste ámbito.

A obriga da elaboración de informes de impacto de xénero 

vén recollida nos artigos 7º e 8º da Lei galega 7/2004, do 

16 de Xullo, para a igualdade de mulleres e homes.

obxEctiVos: 

Determinar se a posterior aplicación dos proxectos 

normativos que se desenvolvan por parte das distintas 

administracións públicas producen un efecto equivalente 

para mulleres e homes, ou se, pola contra, poden producir 

situacións de desigualdade ou discriminación. O fin último 

é garantir unha maior eficacia das políticas públicas e das 

accións de goberno. 

sEGuimEnto:

informEs Emitidos durantE o 2008:

TIPO DE DOCUMENTO Nº de informes

Anteproxectos de lei 17

Proposicións de lei 8

Decretos lexislativos 1

Proxectos de decreto 109

Ordes 32

Resolucións 2

Convenios 2

total 171

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Servizos configurados

06 Informes de ImPActo de Xénero
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Portada da revista 
“Andaina. 25 aniversario”

05 Acceso á información e aos recursos
// Colaboracións SGI
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade non pode quedar fóra 

desta publicación e colabora coa adquisición de 300 

exemplares dela, agradecendo a todas aquelas mulleres 

que ano tras ano perfilaron esta andaina e hoxe son parte 

da historia da Revista. 

andaina: 

Revista Galega de Pensamento Feminista cumpre un 

cuarto de século sendo todo iso e sendo sobre todo e 

por riba de todo, feminina, só feminina e só en feminino. 

Desde o inicio e por expresa vontade das fundadoras.

De todas e cada unha delas, que non se cuestionaron 

se querían ou non ser feministas porque era algo 

que lles viña dado e de centos de colaboradoras que 

desinteresadamente teñen traballado nela.

A súa camiñada iniciouse aló polos comezos do ano 

1983. Tras o presuntuoso título Andaina: Revista do 

Movemento Feminista Galego vía a luz unha publicación 

fundamentalmente humilde e voluntariosa. Saía á rúa 

con apenas seis páxinas, editadas de maneira artesanal 

e impresas en dúas tintas, unha delas, a predominante, 

a comprometida cor malva. Non podemos evitar que un 

sorriso encha a nosa boca ao intuírmos o orgullo que 

provocaba á saída daqueles números iniciais.

obxEctiVos:

Recompilar os artigos máis relevantes dos 25 anos de 

Andaina.

Acceso á información e aos recursos

Colaboracións SGI

colaboracións sGi

01 revIstA AndAInA
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contido:

Antoloxía dun total de 72 números, agrupados en épocas 

claramente diferenciadas. A primeira destas xeiras 

pechouse co número 24, aló polo mes de xuño de 1991. 

Vinte e dous exemplares máis tarde completábase a 

segunda época que rematou no número 22, editado en 

1998. A seguir, tamén rotuladas como 2ª época, atópanse 

outras vinte e seis revistas cun formato diferente (o 

actual) que pechan, ata o de agora, a Andaina. O inverno 

pasado saíu á rúa o último número, o 48. 

Ao través de todos e cada un destes exemplares, a 

redacción da revista quixo abordar todo tipo de temas. 

Algúns seguramente inxenuos, outros antóllanselles agora 

arriscados e anovadores. Preténdese con esta escolma 

compartir esa pretendida e busca da pluralidade.

Atópanse nas páxinas entrevistas a mulleres que 

sufriron violacións ou algún tipo de agresións sexuais, 

denuncias valentes e sinceras que denotan compromiso 

coa integridade feminina, política, aborto, divorcio, 

denuncias de inxustizas laborais, todo tivo cabida nesta 

Andaina plural. Pasatempos e horóscopos, sexualidade 

e identidade sexual, mulleres e problemáticas de países 

afastados, as amas de casa e as prostitutas xuntas nas 

nosas páxinas. 

A violencia machista, os deportes, a vida de mulleres 

destacadas, todo tipo de discriminacións, completan 

ese índice global que aquí presentamos. Por razóns de 

espazo quedan fóra dos índices ducias de reseñas de 

libros e películas, algúns comentarios filosóficos, estudos 

literarios e mesmo opinións persoais. 

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 3.600 Euros 

EXEMPLARES: 300
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caractErísticas xErais:  

Actividade formativa e informativa en diferentes materias 

celebrada na Estrada entre os días 27 e 31 de outubro de 

2008 organizada pola Academia Galega de Seguridade 

Pública, e na que colabora entre outras entidades o SGI 

a través dunha charla informativa sobre o traballo que 

realiza o SGI así como os recursos actuais do mesmo.

obxEctiVos:

Informar á nova promoción en diferentes materias.

ProGramación E contidos:

luns, 27 de outubro

9:00 - 14:00 h SEMINARIO DE FOTOGRAFíA DIXITAL.

Sr. RAMOS ARDÁ. Inspector xefe do CNP en Ferrol

16:00 - 19:00 h FOTOGRAFíA DIXITAL (prácticas).

martes, 28 de outubro

9:00 - 14:00 h SEMINARIO.

“Os dereitos humanos, inmigración e a cultura de paz”

Sr.  MANSILLA. (Centro de Información e Documenta-

ción Internacional Contemporánea) 

INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIóN 

INTERNACIONAL (IGADI).

15:30 - 17:00 h SEMINARIO.

“Os dereitos humanos, inmigración e a cultura de paz”

Sr.  MANSILLA. (Centro de Información e Documenta-

ción Internacional Contemporánea) 

INSTITUTO GALEGO DE ANÁLISE E DOCUMENTACIóN 

INTERNACIONAL (IGADI).

17:00 - 19:00 h CONFERENCIA.

“O Servizo Galego de Promoción da Igualdade 

do Home e da Muller e as políticas e os recursos 

institucionais nesta temática” 

SRA. CASTELO GóMEz Técnica Superior do SGI. Vice-

presidencia da Igualdade e do Benestar

mércores, 29 de outubro

9:00 - 10:50 h VíDEOS DE DEFENSA PERSOAL.

SRES. OLAzABAL/HERBóN. Policías da Unidade do 

CNP adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia.

11:10 - 13:00 h CONFERENCIA.

 SR. BOUzAS CANOSA. Comisario da Unidade do CNP 

adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia

13:00 - 14:00 h ENQUISA XERAL DO CURSO.

16:00 - 19:00 h PRÁCTICAS DE INCENDIOS

SR. REY NOYA. Xefe do Parque de Bombeiros de 

Santiago de Compostela

xoves, 30 de outubro

9:00 - 10:50 h CONFERENCIA.

SR. IGLESIAS FERNÁNDEz. Comisario Principal do 

CNP. Xefe UDYCO Galicia

11:10 - 13:00 h CONFERENCIA.

SR. MOLANO MARTíN. Comandante da Garda Civil. 

Xefe SIGC da XVª zona da Garda Civil

13:00 - 14: 00 h AVALIACIóN PSICOLóXICA.

16:00 - 19:00 h VISITA AO 112 E ÁS OFICINAS DO DNI (Comisaría 

de Santiago de Compostela).

Venres, 31 de outubro

10:30 h REUNIóN DA DIRECCIóN DA AGASP COS XEFES E 

MANDOS DOS RESPECTIVOS CADROS DE PERSOAL.

12:00 h REUNIóN COA DIRECCIóN DA AGASP.

13:00 h ACTO DE DESPEDIDA E ENTREGA DE DIPLOMAS E 

MENCIóNS HONORíFICAS INDIVIDUAIS.

05 accEso á información 
E aos rEcursos

Colaboracións SGI

02 formAcIón no mArco dA cLAusurA dA 2ª PromocIón de PoLIcíAs
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06 Accións de mainstreaming 
// Xornadas
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Accións de mainstreaming 

Xornadas

xornadas

caractErísticas xErais:

Convocado polo SGI coa colaboración da Secretaría Xeral 

de igualdade, as xornadas celebráronse en todas as 

provincias entre os días 18 e 21 de febreiro,  orientadas a 

todas as asociacións de mulleres de Galicia.

obxEctiVos:

-  Facilitar información ás asociacións de mulleres 

de Galicia sobre os programas e actuacións que en 

materia de igualdade de oportunidades entre mulleres 

e homes estanse a realizar por parte da Secretaría 

Xeral da Igualdade e o Servizo Galego de Igualdade da 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta 

de Galicia. 

-  Dotar ás asociacións de mulleres de Galicia 

das ferramentas prácticas imprescindibles para 

posibilitar a súa participación nos programas a prol 

da igualdade. 

-  Proporcionar ás asociacións de mulleres de Galicia 

a formación necesaria sobre as subvencións vixentes 

para a implantación de programas e actuacións en 

materia de igualdade entre mulleres e homes

ProGramación:

febreiro de 2008

18:00 h CONFERENCIA.

TíTULO: Programas para a Igualdade da 

Vicepresidencia da Xunta de Galicia.

CARME ADÁN VILLAMARíN

Secretaria Xeral da Igualdade

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora Xeral do Servizo Galego de Igualdade

19:00 h ACTIVIDADE TEóRICO-PRÁCTICA.

Solicitude de subvencións e elaboración de 

programas. Persoal técnico das Delegacións 

Provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar.

20:00 h CAFé DE CLAUSURA.

01 XornAdA formAtIvA-InformAtIvA. ProGrAmAs de ImPuLso dA IGuALdAde
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caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade  e celebrado 

o mércores día 24 de setembro, ás 19:00 horas, na 

Galería Sargadelos en Santiago de Compostela contou 

coa presenza da coordinadora do libro María M. Álvarez 

Lires, así como da Directora xeral do SGI, Ana Luísa Bouza 

Santiago e da Directora xeral de Ordenación e Innovación 

Educativa, Mª José Pérez Mariño.

obxEctiVos: 

Difundir os contidos da publicación Trazos de xénero 

da violencia  escolar no ámbito escolar pertencente á 

colección Estudios.

sEGuimEnto: 

ASISTENCIA: 48 persoas (40 mulleres e 8 homes)

02 Acto de PresentAcIón do LIBro “trAZos de Xénero dA vIoLencIA escoLAr 
no ÁmBIto GALeGo”  
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Presentación da obra Trazos de xénero 
da violencia escolar no ámbito galego, 
Fundación Caixa Galicia.

06 accións dE mainstrEaminG 
Xornadas
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Galicia.
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caractErísticas xErais:

Conferencia convocada polo Servizo Galego de Igualdade 

e coa colaboración do Concello de Melide, a xornada 

desenvolveuse o día 12 de outubro no Hotel Carlos 96 no 

marco do proxecto Mulleres e... orientada a profesionais 

de concellos,  tecido asociativo e axente de promoción 

económica e social.

obxEctiVos: 

Informar sobre os recursos e dereitos sexuais e 

reprodutivos. 

ProGramación:

domingo, 12 de outubro

09:30 h  RECEPCIóN ASISTENTES.

10:30 h  PANEL INSTITUCIONAL.

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade

EDELMIRO LóPEz IGLESIAS

Director xeral da Axencia Galega de Desenvolve-

mento Rural

Moderadora:

Mª SOCORRO CEA

Alcaldesa de Melide

11:30 h PANEL ASOCIACIóNS.

Mª TERESA CID MORALES

Federación Provincial de Mulleres Rurais de 

Ourense

MARISA DIéGUEz DIéGUEz

Presidenta da Federación Galega de Mulleres 

Rurais

Moderador: EDELMIRO LóPEz IGLESIAS

Director xeral da Axencia Galega de Desenvolve-

mento Rural.

13:30 h PANEL  SINDICATOS.

SINDICATO LABREGO GALEGO: 

CARME FREIRE CRUCES

Secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego

UNIóNS AGRARIAS:

ROSA ARCOS CAAMAñO

Presidenta de FADEMUR Galicia

XóVENES AGRICULTORES:

DULCE Mª IGLESIAS BANIELA

Presidenta de AMFAR.

Moderadora:

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO

Directora Xeral do SGI

sEGuimEnto:

ASISTENTES: 270 persoas, 240 mulleres e 30 homes

ORzAMENTO: 8.194,24 euros

03 muLLeres e...medIo rurAL 
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Xornada celebrada en 
Melide o 12 de outubro de 
2008

06 accións dE mainstrEaminG 
Xornadas





xornada celebrada en 
melide o 12 de outubro 

de 2008





Programa de animación para 
as crianzas no marco da 

xornada mulleres e... medio 
rural que facilita o aceso 

das persoas coidadoras das 
crianzas.
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caractErísticas xErais: 

Obradoiro financiado polo Servizo Galego de Igualdade 

en diferentes concellos de Galicia, cunha duración 

aproximada de dúas horas.

obxEctiVos: 

- Coñecer e aplicar as habilidades de comunicación 

na relación coa persoa dependente para afrontar 

situacións diversas.

- Coñecer e aplicar hábitos de autocoidado para 

manter o equilibrio persoal, levar unha vida saudable 

como persoa e como coidadora.

ProGramación:

- Mulleres e coidado. Implicacións do coidado na vida 

das mulleres.

- Relación coidadora-persoa dependente.

- Problemas e perigos na relación de coidado.

- Como afrontar a situación: comunicación e autocoidado.

CONTIDOS PRÁCTICOS

obxectivo Específico 1: 

“Adestramento en habilidades básicas de

comunicación”

a) Experimentar a escoita activa e empatía.

b) Realizar diálogos de xeito asertivo.

c) Habilidades de negociación e petición de axuda.

d) Técnicas de resolución de problemas.

04 coIdAdo de PersoAs dePendentes
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Curso de coidado de 
persoas dependentes 
impartido en Xinzo de 
Limia (Ourense)

06 accións dE mainstrEaminG 
Xornadas
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obxectivo Específico 2: 

“Adestramento en hábitos de autocoidado”

a) Planificación de coidados.

b) Respiración, estiramentos, relaxación e descanso.

c) Pedir axuda no contexto da prestación de coidados 

a persoas dependentes.

d) Xestión de tempos de respiro e tempos propios.

e) Recompensas do coidado.

obxectivo Específico 3:

“Identificar recursos e apoios fóra da familia”

a) Identificar e buscar recursos sociais para o coidado 

de persoas dependentes.

b) Promover o apoio social: grupos de apoio.

mEtodoloxía:

- Exposición participativa dos contidos teóricos, 

partindo do recoñecemento das propias experiencias.

- Resolución de casos similares á experiencia cotiá de 

coidado.

- Debate de situacións conflitivas.

- Xogos de rol.

- Outras dinámicas de grupo. 

sEGuimEnto:

CONCELLOS: Boqueixón, Cabanas, Coirós, Coles, 

Coristanco, Lalín, Montederramo, Noia, Outes, Quiroga, 

Taboada, Viana do Bolo, Bande, Baños de Molgas, 

Barro, Castrelo do Val, Foz, Gondomar, Maceda, Pol, 

Pontecesures.

ASISTENCIA: 720 persoas (705 mulleres e 15 homes)
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caractErísticas xErais:

Impartido pola Asociación de Escritoras en Lingua Galega. 

Esta actividade, cuxa duración oscilou entre unha e dúas 

horas, dirixiuse a mulleres.

obxEctiVos: 

Contribuír a reivindicar un espazo propio da muller creando 

un lugar para a creatividade por medio da linguaxe, 

entendida como xeito de expresión e comunicación e 

intentando difundir a obra das poetas galegas.

sEGuimEnto:

CONCELLOS: A Fonsagrada, Abegondo, Allariz, Miño, 

Muíños, Redondela, Lourenzá e Sada.

ASISTENCIA 160 mulleres.

ORzAMENTO: 2.080 euros

05 oBrAdoIro LIterAturA

06 accións dE mainstrEaminG 
Xornadas
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06 Accións de mainstreaming 
// Publicacións

Portada do libro A realidade 
das mulleres galegas 2007
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Accións de mainstreaming 

Publicacións

Publicacións

a rEalidadE das mullErEs GalEGas 2007

autoría: Obradoiro de Socioloxía, SL.

Edita: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Secretaría Xeral de Igualdade

Servizo Galego de Igualdade

isbn: C 3166- 2008

ano: 2008

nº Páx.: 93

>> Por  terceiro ano consecutivo, o Servizo Galego de 

Igualdade elabora e pon a disposición da sociedade 

galega este instrumento para colaborar no coñecemento 

da realidade das mulleres de Galicia.

Este traballo foi o resultado dun esforzo de compilación e 

síntese de datos elaborados en distintos organismos (IGE, 

INE, ministerios, etc.) que ao lles incorporar a perspectiva 

de xénero acadan novos significados e permiten novas 

interpretacións da realidade.

Realizáronse melloras ampliando a cantidade de gráficas 

de elaboración propia e incorporando por vez primeira, 

datos de poboación e fogares e educación e ampliando os 

datos ofrecidos sobre mercados de traballo, uso do tempo 

e participación das mulleres.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 4.595 euros

EXEMPLARES: 1.000
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a rEalidadE físico - dEPortiVa das mullErEs 

En Galicia

autoras Cristina López Villar, Mª Ángeles Fndez. Villarino, 

Myriam Alvariñas Villaverde, Inma Canales 

Lacruz.

Edita Xunta de Galicia

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Secretaría Xeral de Igualdade

Servizo Galego de Igualdade

colEcción Colección Estudios

isbn 978-0840453-04640-2

ano 2008

nº Páx 132

>> A obra recolle diferentes informacións relativas ao 

tema “Mulleres e actividade físico-deportiva”, tentando 

combinar informacións de carácter xeral con datos esta-

tísticos da realidade galega. 

En primeiro lugar, faise unha breve introdución na que se re-

colle a situación da muller no ámbito deportivo en xeral, xa 

que é importante comprender esta situación desde un prisma 

amplo para poder analizar a situación concreta de Galicia. 

En segundo lugar, preséntanse os datos de forma sinxela 

e amena do estudo “Análise da realidade deportiva ga-

lega”, promovido pola Consellería de Cultura e Deporte 

e deseñado pola Fundación Deporte Galego, centrándose 

unicamente na perspectiva feminina e facendo, por tanto, 

unha análise desde a perspectiva da muller. 

Nesta mesma liña, preséntanse os datos da presenza da 

muller nos órganos de xestión das federacións galegas, 

das mulleres practicantes e federadas e das mulleres no 

deporte escolar. 

A continuación, preséntase un informe sobre a enquisa 

que se empregou para o estudo “Análise da realidade de-

portiva galega”, así como unha análise de problemáticas 

ou aspectos que convén mellorar para a recompilación de 

datos de futuras investigacións.

Remátase coas conclusión xerais, tanto do estudo coma 

das xornadas que se levaron a cabo sobre “Deporte e Mu-

ller. Crecendo desde a igualdade” –organizadas conxunta-

mente pola Dirección Xeral para o Deporte e a Secretaria 

xeral da Igualdade-, para finalizar cunha serie de propos-

tas de intervencións futuras.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 7748,00 euros

EXEMPLARES: 1000
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Portada do libro A rea-
lidade físico - deportiva 
das mulleres en Galicia

06 accións dE mainstrEaminG 
Publicacións
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Portada do libro Trazos de 
xénero da violencia escolar 
no ámbito galego
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06 accións dE mainstrEaminG 
Publicacións

a rEalidadE das mullErEs GalEGas 2007

autoría:  Pilar Allegue Lires

Uxío Pérez Rodríguez

Xabier Álvarez Lires

Azucena Arias Correa

Dolores Arias Correa

Alexandre Bermúdez Iglesias

Ana Fuentes Maquieira

Gloria Soneira Veiga

Edita: Servizo Galego de Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

colEcción: Colección Estudios

isbn: 978-84-4642-6

ano: 2008

nº Páx.: 119

>> O estudo é pioneiro en ofrecer datos sobre a violencia 

escolar desagregados por sexo e, por suposto, con 

perspectiva de xénero. Partindo da análise dos diferentes 

tipos de violencia que se producen no contorno 

educativo: físicas, psicolóxicas e/ou sexuais, –cuantitativa 

e cualitativamente–, e sempre baixo o prisma da marca 

de xénero que moitas veces caracteriza as agresións 

escolares, postula o rexeitamento de todo tipo de violencia 

e o establecemento de vínculos sociais e de relacións 

que axuden a desenvolver esquemas, expectativas e 

habilidades alternativas á violencia.

A violencia escolar é utilizada pola persoa que agride 

como unha maneira de demostrar o seu poder, escollendo 

fundamentalmente a quen considera diferente e, polo 

tanto, máis débil por non ter o apoio do sistema social en 

cuxo contexto se produce o acoso. 

Desta situación de desigualdade moitas veces é cómplice, 

e mesmo instigador, o sistema escolar, e responde ao 

dualismo social que caracteriza o patriarcado, o esquema 

de dominación/submisión que subxace en todas as formas 

de violencia.

Este  estudo ten en conta a análise da relación entre o 

sexismo e a violencia, e como esta está naturalizada e 

lexitimada polo poder, para facer visibles as similitudes 

existentes entre a violencia de xénero e o acoso escolar, 

dúas formas de violencia frecuentes e cotiás. Porque 

non podemos esquecer, tal e como se desprende deste 

estudo, que o maior número de acosadores son de sexo 

masculino, e a maior parte das vítimas son mulleres.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 4674,80 euros

EXEMPLARES: 1.000
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Accións de mainstreaming 

Convenios de colaboración

conVEnios dE colaboración

caractErísticas xErais:

Trátase de establecer un programa para a realización de 

prácticas profesionais por parte do alumnado do Máster 

e o curso de  Especialización en Xénero e Políticas de 

Igualdade.

EntidadEs inVolucradas:

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e 

da Muller en colaboración coa Universidade da Coruña

obxEctiVos: 

Facilitar a futura inserción laboral de estudantes 

universitarias mediante a alternancia de formación teórica 

e práctica, logrando unha mellor cualificación e adaptación 

aos postos de traballo demandados por institucións e 

organizacións de atención a mulleres.

actiVidadEs dEsEnVolVidas: 

Realización de prácticas dentro do máster e do curso de 

especialización previamente mencionados.  

sEGuimEnto: 

As prácticas foron realizadas por 4 alumnas (2 do Centro 

de Información e Asesoramento ás Mulleres da Coruña 

(CIAM) e 2 no Centro de Información e Asesoramento ás 

Mulleres (CIAM) de Lugo. 

O tempo de realización oscilou entre 60 horas para o 

máster e 30 para o curso de experta.

01 convenIo de coLABorAcIón educAtIvA. mÁster e eXPertA en Xénero e 
PoLítIcAs de IGuALdAde
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caractErísticas xErais:

Tratase de establecer un programa de colaboración para 

o ano 2008 entre o Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller e o Instituto da Muller e 

a través do que se levaron  a cabo diferentes programas/

proxectos vinculados á violencia de xénero, aplicación do 

principio de igualdade de oportunidades e atención de 

necesidades específicas.

EntidadEs inVolucradas: 

- CIMs

- PIMs

- Concellos

- Centros Escolares

obxEctiVos: 

- Reducir a violencia de xénero nos centros educativos.

- Fomentar a participación pública das mulleres.

- Aplicar o principio de igualdade de oportunidades 

entre entidades públicas e privadas.

- Mellorar os servizos das mulleres con necesidades 

específicas.

actiVidadEs dEsEnVolVidas: 

a) Relaciona: Proxecto enmarcado na prevención da 

violencia contra as mulleres desde a educación, que 

promove o diálogo entre o profesorado para analizar 

e transformar as mensaxes sociais que continúan 

vinculando a violencia contra as mulleres co amor e 

a sexualidade. Este proxecto consiste na organización 

de sesións de traballo co profesorado de centros 

educativos interesado nunha metodoloxía de análise 

e de modificación da propia práctica docente a partir 

da experiencia e do intercambio de coñecementos 

xerados nas aulas. 

b) Mellora do funcionamento de centros para o 

desenvolvemento de actividades para mulleres. 

Programa cuxa finalidade é proporcionar recursos 

necesarios dirixidos a mulleres con especial necesidade 

de axuda e fomentar a súa participación na vida social, 

política e cultural. Entre os seus obxectivos atópanse 

o de mellorar a capacidade da Comunidade Autónoma 

para responder ás necesidades de información, 

atención e orientación especializada das mulleres, a 

través do acondicionamento e equipamento mobiliario 

e informático do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller.

c)Programa para favorecer o desenvolvemento do 

principio de “Mainstreaming”:  Co obxectivo de incluír 

a perspectiva de xénero no ámbito local e autonómico, 

sendo os seus obxectivos específicos difundir e facilitar 

a aplicación do “mainstreaming” nos distintos ámbitos 

da comunidade autónoma, a través da elaboración 

de manuais para a implantación do principio de 

02 convenIo de coLABorAcIón co InstItuto dA muLLer soBre cooPerAcIón en 
ProGrAmAs e ActuAcIóns dIrIXIdos esPecIfIcAmente A muLLeres
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igualdade nos distintos campos de actuación dos 

axentes sociais, públicos e privados, a organización 

de xuntanzas, foros, congresos e xornadas dirixidos 

a divulgar a importancia do principio de igualdade de 

oportunidades e fomentar a súa aplicación en todos 

os ámbitos de actuación, incidindo, especialmente no 

ámbito empresarial e laboral, así como a edición de 

materiais necesarios para a súa execución.

d)Programas para favorecer a participación 

política, social, laboral e cultural das mulleres: as 

finalidades deste programa van dirixidas a propiciar 

a participación das mulleres en actos sociais e 

culturais, poñer á disposición da poboación imaxes 

que cuestionan os actuais roles de xénero, promover 

o coñecemento dos instrumentos de loita contra a 

discriminación laboral e o acoso e coñecer e divulgar 

a situación das mulleres nos distintos ámbitos de 

actuación, a través da realización de actividades 

en diferentes entidades locais da comunidade 

autónoma que consisten, entre outras, en cinefórum, 

contacontos, talleres de autoestimas, talleres de 

literatura, teatro.... realización de estudos e análise 

das distintas situacións das mulleres de Galicia e 

publicacións das mesmas ou de calquera outra que 

teña relación directa cos obxectivos perseguidos polo 

Servizo Galego de Igualdade e o Instituto da Muller.

e.) Programas dirixidos a mulleres con especial 

necesidade de axuda. Especificamente vinculado ao 

obxectivo de favorecer a igualdade de oportunidades 

das mulleres reclusas e ex-reclusas no relativo ao 

acceso ao traballo produtivo para dotalas de habilidades 

para a busca activa de emprego, orientación de cara 

ao autoemprego e proporcionarlles información, 

formación e motivación necesarias no seu proceso 

de integración social, por medio do emprego, así 

como das mulleres con responsabilidades familiares 

non compartidas e en situación de exclusión social; 

principalmente no relativo ao goce de espazos de ocio 

e tempo libre.

Orzamento do convenio: 362.500,00 euros

06 accións dE mainstrEaminG 
Convenios de colaboracións
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Accións de mainstreaming 

Liñas de subvención

liñas dE subVEnción

conVocatoria: 

resolución do 27 de agosto de 2008 pola que se 

establecen as bases reguladoras que rexerán as 

subvencións para o fomento do uso das ntic a través 

da implantación do teletraballo en pequenas empresas 

galegas para a mellora da conciliación da vida laboral e 

familiar (doG do 8 de setembro).

caractErísticas xErais:

Posta en marcha dunha medida para a conciliación do 

emprego e da vida familiar das mulleres e dos homes, tal e 

como establece a Lei galega para a igualdade de mulleres 

e homes, que pretende actuar en pro da empregabilidade 

feminina a través do fomento do uso das novas tecnoloxías 

coa implantación do teletraballo.

financiamEnto: 

As accións están cofinanciadas a través do Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional e o importe global destinado 

ás mesmas ascende a 225.259,00, desta contía o FEDER 

achega o 80% e o Servizo Galego de Igualdade o 20%. 

obxEctiVos:

- Axudar a que as empresas lideradas por mulleres 

melloren a súa concorrencia.

- Promover a creación de emprego feminino por conta 

allea.

-  Favorecer a incorporación de servizos e aplicacións 

informáticas nas pequenas empresas.

orZamEnto: 225.259,00 

01 fomento do uso dAs ntIc  e o teLetrABALLo PArA A meLLorA dA concILIAcIón 
dA vIdA LABorAL e fAmILIAr e PeQuenAs emPresAs GALeGAs
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sEGuimEnto das accións subVEncionadas:

Nº POSTOS DE TELETRABALLO SUBVENCIóN

MUNDOFINANz CONSULTORES, S.L. 1 2.193

YEPES RODRíGUEz, SUSANA Mº 1 1.222

TECNITASA GALICIA, TECNICOS EN TASACION S.L 1 2.081

SENES CIT SL 4 3.397

SANTIAGO YALONSO ASESORES CB 1 2.915

NOROESTE DE VALOR ASOCIADOS, S.L.L. 1 4.339

DESPACHO MULTIDISCIPLINAR ABC, S.L. 2 1.166

distribución das accións subVEncionadas 

sEGundo ProVincias:

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

33%

17%

50%

TOTAL 62 31

0%
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conVocatoria:

resolución do 8 de maio de 2008 pola que se convocan 

estadías de tempo libre para mulleres soas con cargas 

familiares non compartidas.

caractErísticas xErais: 

Convócanse 95 prazas para mulleres residentes en Galicia 

con fillos/as ao seu cargo. As estancias foron  de 7 días 

en Can Pastilla. Establecéronse uns criterios á hora de 

valorar cada solicitude (nº de menores a cargo, condición 

de vítima de violencia, situación de desemprego, non ter 

gozado antes dun programa destas características...)

Obxectivos: Facilitar ás mulleres que teñan fillos/as 

menores exclusivamente ao seu cargo, un espazo e un 

tempo desligado da súa situación habitual no que poidan 

intercambiar experiencias a través da convivencia nun 

contorno de ocio.

financiamEnto:

Esta actividade está cofinanciada polo Instituto da Muller e 

o Fondo Social Europeo. Os gastos derivados do aloxamento, 

manutención, monitores/as e transporte corren a cargo do 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 

Muller.

orZamEnto: 52.000,00

sEGuimEnto das accións subVEncionadas: 

Nesta actividade participaron 90 persoas: 36 nais, 54 

menores e 4 monitoras. 

02 estAdíAs PArA muLLeres soAs con resPonsABILIdAdes fAmILIAres non com-
PArtIdAs

06 accións dE mainstrEaminG 
Liñas de subvención
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Accións de mainstreaming 

Programas

ProGramas

caractErísticas xErais:

En febreiro de 2008 iniciouse unha nova andaina do 

programa “Muller, naturalmente”, impulsado polo Servizo 

Galego de Igualdade, a Consellería de Medio Rural e Adega 

e destinado a formar e dinamizar grupos de mulleres para 

un desenvolvemento do rural xusto, igualitario e sostible. 

Trala ilusionante experiencia de 2007, xa relatada nas 

anteriores memorias, o programa conta nesta nova etapa 

con varias novidades importantes:

-  En primeiro lugar, a incorporación da Consellería de 

Medio Rural a esta iniciativa, a través da Dirección Xeral 

de  Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal. 

Unha achega aos nosos ollos fundamental dado o 

marco no que se están a desenvolver as actividades e 

os contidos sobre o que versan as mesmas.

-  En segundo lugar, a ampliación do proxecto a 

través do acompañamento prolongado dos grupos 

previsto para aqueles que soliciten máis actividades. 

Pretendemos así que o grande esforzo que todas 

as entidades participantes estamos a realizar non 

fique en accións puntuais, senón que contribúa 

verdadeiramente a crear estruturas no noso rural.

-  En terceiro lugar, o notable cambio nas tendencias 

de participación das mulleres. Cando en anteriores 

edicións a máxima dificultade radicaba na constitución 

dos grupos, nesta etapa cómpre salientar a elevada 

asistencia das mulleres ás actividades, así coma o 

grande interese que o programa esperta en colectivos 

coma o de educadores e educadoras ambientais ou a 

radio e a prensa  especializada.

-  Por último, queremos adiantar a vindeira creación 

en ADEGA da vogalía  de “Muller e Medio Ambiente”, 

enfocada a achegar continuidade ao traballo realizado 

ata o de agora coas mulleres, principalmente do medio 

rural.

obxEctiVos:

-  Espertar a curiosidade das mulleres cara a novas 

profesións relacionadas coa conservación e posta en 

valor do seu propio contorno.

-  Escachar o mito da protección do medio ambiente 

coma freo ao desenvolvemento.

-  Provocar o encontro e o intercambio entre as 

participantes do curso.

-  Fomentar actitudes emprendedoras e a implicación 

das mulleres na mellora da súa calidade de vida.

01 ProGrAmA muLLer nAturALmente





fotografía utilizada na 
actividade formativa.
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mEtodoloxía:

As dinámicas que se lles propoñen ás participantes 

procuran ser o máis diversas posibles e parten sempre dos 

coñecementos previos que as mulleres xa posúen pola súa 

experiencia vital no rural. 

Entre outras, cómpre citar os xogos de rol, os debates, 

os audiovisuais, as demostracións prácticas, o traballo 

por equipos, etc. A maiores, a información fundamental 

repártese por escrito.

A actividade inclúe dúas importantes sesións: a visita a un 

lugar de interese da zona e a clase na aula de informática, 

durante a cal as mulleres pasan revista ás webs das 

entidades promotoras, así como a multitude de recursos 

que lles ofrece a internet: ofertas de traballo, convocatorias 

oficiais, programas, axudas e subvencións, bibliografía, 

guías, etc.

actiVidadEs do ProGrama:

01_itinErario formatiVo “o mEdio ambiEntE 

coma fontE dE EmPrEGo”

Posibilidades de emprego que ás mulleres do rural se lles 

presentan no eido da conservación do Medio Ambiente, 

achegando primeiramente un amplo repertorio de 

posibilidades e profundando ao longo do curso naquelas 

profesións relacionadas á vida no rural.

Estes obradoiros teñen unha duración de 15 horas a 

desenvolver en 5 días e versan sobre os seguintes contidos:

Día 1

A situación do Medio Ambiente en Galicia: Luces 
e Sombras

25 profesións destinadas a conservar o medio 
ambiente

Día 2 O sector forestal: un potencial por descubrir

Día 3
A posta en valor do noso patrimonio: Educación e 
Interpretación Ambiental

Día 4

Outro xeito de producir: A agricultura e a 
gandeiría ecolóxicas

Os espacios naturais protexidos coma motor do 
emprego

Día 5
Iniciativas emprendedoras e autoemprego. 
Exemplos de proxectos dentro e fóra de Galicia. 1

06 accións dE mainstrEaminG 
Programas

Portada do material 
didáctico elaborado no 

itinerario formativo 
O medio ambiente coma 

fonte de emprego
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Módulos obrigatorios do itinerario formativo:

TEMAS CONTIDOS

Medio Ambiente, Muller, Emprego
A relación bidireccional da economía e o ambiente. 

Desenvolvemento sostible. Muller e medio ambiente.

45 profesións para defender o medio ambiente
Espectro de profesións dedicadas á defensa ambiental.  

Precariedade laboral. Preferencias das mulleres.

Cando as árbores non deixan ver o bosque
O sector forestal. Prevención de incendios. Produción do 

monte. Novidades: lexislación, traballo, formación.

Agroecoloxía

Agricultura tradicional e intensiva. Principios de 

agroecoloxía. Saídas laborais da agricultura ecolóxica. 

Proxectos exemplares.

Educación e interpretación ambiental
A planificación de actividades de educación ambiental. A  

posta en valor dos recursos locais.

Emprego en Espazos Protexidos
Usos compatibles e non compatibles nos Espazos Naturais 

Protexidos. Posibilidades de emprego.

Iniciativas e autoemprego.
A internet para manterse actualizadas

Repaso a páxinas web que resumen os contidos máis 

significativos do curso e os intereses manifestados polas 

participantes.
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02_obradoiro mullEr naturalmEntE: 

a mullEr E o coidado do contorno rural

Estes obradoiros teñen unha duración de 9 horas a 

desenvolver en 3 días e consideran a protección do contorno 

desde a perspectiva das múltiples actuacións que a muller 

leva a cabo no rural: na casa, na explotación agrogandeira, 

no mundo laboral e no eido do asociacionismo e a 

participación.

Confórmanse así diferentes módulos entre os que as 

mulleres escollen os que para elas son máis interesantes:

PROGRAMA:

día 1

Galicia: Un fráxil paraíso. 

-  Presentación do grupo de participantes.

-  Luces e sombras no medio ambiente en Galicia.

-  A riqueza natural de Galicia e a situación actual. 

-  Como perciben o medio ambiente as mulleres?

-  Cales son os maiores retos para Galicia? 

Pausa.

Un caso práctico: Os incendios forestais.

- A protección fronte ao lume a través de dinámicas de 

información e debate. 

día 2

-  A muller na vida doméstica. A muller na agricultura. 

-  Coidado do contorno desde  a casa.

-  Repaso a algúns hábitos domésticos respectuosos co 

medio ambiente. 

-  Que dificultades aparecen cando queremos ser máis 

ecolóxicas? 

Pausa.

-  Coidado do contorno nas explotacións agrícolas.

- As boas prácticas agrarias. 

-  Análise das solucións para o caso concreto escollido 

polas participantes.

06 accións dE mainstrEaminG 
Programas
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día 3

A muller traballadora. A muller como cidadá. 

- Emprego e Medio Ambiente.

-  As posibilidades de emprego da muller no sector 

medioambiental. Preferencias das participantes. 

- A presenza feminina no sector.

Pausa.

Implicadas polo contorno: Grandes mulleres da historia 

verde.

-  Lembramos os éxitos das mulleres na conservación 

do medio ambiente en Galicia e no mundo.

Avaliación.

sEGuimEnto:

itinerario formativo “o medio ambiente coma fonte de 

emprego”

CONCELLOS: Gondomar, Mancomunidade Couso-Frieiras, 

Nigrán, Oímbra, Tomiño, Vilar de Santos, Vilardevós, zas, 

Parada do Sil, Cangas, Ribadeo, Santa Comba, 

ASISTENCIA: 160 mulleres

obradoiro muller naturalmente: a muller e o coidado do 

contorno rural

CONCELLOS: Neda, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de 

Reis, Parada de Sil, Poio, Ribadeo, Santa Comba e Muxía

ASISTENCIA: 140 mulleres

ORzAMENTO: 20.856 euros

06 accións dE mainstrEaminG 
Programas
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Accións de mainstreaming 

Colaboracións SGI

colaboracións sGi

caractErísticas xErais:

Impartida pola Asociación Cultural Andaina de Mulleres, 

esta actividade desenvolveuse durante o ano 2008, ao 

longo do cal tiveron lugar 18 proxeccións de películas.

obxEctiVos:

Propiciar a reflexión sobre a igualdade de oportunidades 

e a inxustiza social mediante a proxección de películas e a 

posterior discusión guiada sobre o tema.

ProGramación E contidos:

- Quiero ser como Beckham

- Billy Elliot

- Grbavica y el secreto de EsMa

- Las mujeres de verdad tienen curvas

- Un franco, catorce pesetas

- Moolaade

01_quiEro sEr como bEckham 

Filme anglo-alemán, dirixido por unha muller, Gurinder 

Chadha. A película foi o grande éxito cinematográfico 

do ano 2002 no Reino Unido. Argumento intelixente 

dirixido a toda a familia e de xeito especial ao público 

adolescente, sinaladamente a ELAS. Xa o título avisa 

do rompedor tema que trata.

Jess, unha moza hindú de 18 anos, afincada coa súa 

familia nun próspero barrio londiniense, quere xogar 

ao fútbol e chegar a ser como o grande futbolista do 

Manchester United, David Beckham. A súa familia prefire 

vela convertida nunha convencional e encantadora 

rapaza india. A película afronta con valentía e simpatía, 

as difíciles relacións familiares, a convivencia inter-

cultural, o racismo, o sexismo, a amizade, o amor, a 

conquista dos soños.

01 cInefórum
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02_billy Elliot

Unha comedia social e en grande medida musical. Billy 

Elliot converteuse nun importante éxito cinematográfico 

no ano 2000. A película de nacionalidade británica e 

do director Stephen Daldry, conta parte da vida de Billy 

Elliot, un rapaz de 14 anos.

O protagonista deste filme vive co seu pai e co seu 

irmán maior no condado de Durkem, no norte de 

Inglaterra. A acción transcorre en 1984, un período 

de crise e de duras folgas mineiras. Fillo e irmán de 

mineiros, Billy descubre por casualidade que non quere 

ser mineiro, nin boxear nin nada do que lle propón a 

súa familia. El en realidade, quere bailar ballet clásico 

para o que terá que vencer as resistencias e prexuízos 

dos que o rodean. 

A profesora de ballet pronto ve nel un gran talento 

e decide darlle clases ás agachadas. Cando o feito 

chega aos ouvidos do pai e do irmán tentarán 

obrigalo a apartarse dese “ambiente para nenas”. Billy 

enfrontárase á súa familia por defender as súas ideas 

e conseguir ser un gran bailarín.

03_GrbaVica y El sEcrEto dE Esma

(Jasmila zbanic) (Bosnia-Herzegovina, 2006) Esma 

quere que a súa filla Sara, de doce anos, teña a 

oportunidade de participar nunha viaxe organizada 

polo colexio. A viaxe é cara e as cousas non son fáciles 

para esta muller que se ocupa en soidade da educación 

e manutención da súa filla. Bastaría cun certificado 

probando que o pai morreu como un mártir durante a 

guerra de Bosnia para que a viaxe lles saíse á metade 

de prezo, pero Esma sempre lle dá largas a Sara cando 

esta lle pide o certificado. Ao parecer, prefire remover 

ceo e terra para encontrar o diñeiro e pagar a viaxe. 

Está convencida de que se protexe a si mesma e á súa 

filla se no lle conta a dura verdade a ninguén.
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04_las mujErEs dE VErdad tiEnEn curVas

Unha comedia norteamericana do ano 2002, dirixida 

pola colombiana Patricia Cardoso. 

Ana ten 18 anos e un futuro brillante por diante. Está a 

piques de rematar os estudos de secundaria, coñeceu 

un rapaz ao que lle gusta tal como é. Ana é a primeira 

da súa familia que pode atreverse a soñar con ir á 

Universidade, pero a súa educación modesta e a 

lealdade que sente pola súa familia a reteñen. A súa 

nai é unha muller moi tradicional que tivo unha vida 

dura e pon todas as súas esperanzas en que Ana lle 

dea os netos que ela cre merecer. Ademais o traballo 

amontóase no taller de costura familiar e Ana debe 

botar unha man.

05_un franco, catorcE PEsEtas

Na España de 1960 dous amigos, Martín e Marcos, 

deciden marchar a Suíza na procura de traballo. 

Deixan as súas familias en España e comezan unha 

viaxe cara a unha nova vida na Europa do progreso e 

das liberdades. Alí descobren unha mentalidade moi 

diferente á que deberán adaptarse. Traballan como 

mecánicos nunca fábrica e viven nunha pequena vila 

industrial. Coa chegada de Pilar, a muller de Martín, co 

seu fillo Pablo, e de Mari Carmen, a moza de Marcos, 

acábaselles a vida de homes solteiros que levaban 

nun país con tanta liberdade. O traballo segue sendo 

o día a día de Martín e Pilar, mentres o neno Pablo 

comeza a ir á escola e a integrarse. Coa morte do pai 

de Martín, xorde a idea de regresar pero a volta será 

máis difícil cá ida.

06 accións dE mainstrEaminG 
Colaboracións SGI
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06_moolaadE

Collé Ardo Gallo Sy (Fatoumata Coulibaly), a segunda 

esposa dun home de pouco carácter, aínda se resente 

dos efectos da purificación ou ablación que sufriu 

de nena. Hai sete anos opúxose a que a súa terceira 

filla, a única que sobreviviu, fose sometida ao ritual 

polo que debe pasar toda muller se quere casar. Hoxe, 

varias nenas e adolescentes deben pasar polo ritual, 

pero seis delas foxen. Dúas  van á cidade e as outras 

catro evocan a “moolaadé” (protección) de Collé  que 

ten ao seu home de viaxe. Collé acólleas na súa casa 

dividindo así a  comunidade entre dous poderosos 

valores tradicionais: por unha parte, os defensores 

da ablación (salindé) empeñados en celebrar o 

ritual a toda costa e, por outra, o respecto á sagrada 

protección (moolaadé) que non se levantará mentres 

Collé non pronuncie as palabras rituais. Amsatou 

(Salimata Traoré), a filla de Collé, xa está en idade de 

casar e  preténdea o fillo do xefe da aldea, un home 

de negocios de ideas liberais que divide o seu tempo 

entre París e a aldea. Está a punto de chegar e deberá decidir se se une a  

quen segue o moolaade, algunhas nais e uns poucos 

homes máis abertos que o resto, ou se apoia o seu pai 

e os demais anciáns. Ata ese momento ningún home 

ousara casar cunha muller non purificada.
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sEGuimEnto:

CONCELLOS: A Capela, Baños de Molgas, Barro, Cualedro, 

Cuntis, Fornelos de Montes, Laxe, Mancomunidade I.V. do 

Ribeiro, Moraña, Xunqueira de Espadanedo, Carballedo, 

Carnota, Cualedro, Mondoñedo, Muíños, Padrón, Tabeada 

e Verín. 

ASISTENCIA: Calcúlase que asistiron ás proxeccións máis 

de seiscentas persoas, moitas delas adolescentes, aínda 

que o número variou dependendo do público ao que se 

dirixía, o lugar e o horario de proxección.

06 accións dE mainstrEaminG 
Colaboracións SGI
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Guía Para o trabalho EducatiVo da auto- 

Estima com GruPos dE mulhErEs (Para Pro-

fEsionais E técnicas dE sErViZos socias dE 

cabo VErdE)

autoría: Associaçao para a Cooperaçao com Cabo Verde 

Empresa Lilith

Edita: Xunta de Galicia

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Secretaría Xeral de Igualdade

Servizo Galego de Igualdade

isbn: C4665- 2008

ano: 2008

nº Páx.: 121

06 accións dE mainstrEaminG 
Colaboracións SGI

02 GuíA PArA o trABALHo educAtIvo dA Auto- estImA com GruPos de muLHeres 
(PArA ProfesIonAIs e técnIcAs de servIZos socIAs de cABo verde)
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>>  A Guía nace como resultado dunha experiencia 

conxunta da Associaçao para a Cooperaçao com Cabo 

Verde e a empresa Lilith, acción social e educativa, 

no marco do proxecto “ Aumento das capacidades 

humanas, sociais e institucionais” que a Asociación para 

la integración del menor Paideia e ACCVE desenvolven 

co financiamento da Agencia Española de Cooperación 

Internacional entre abril de 2007 e maio de 2009.

Un dos compoñentes deste proxecto é a intervención coas 

mulleres da zona costeira do Municipio de Ribeira Grande 

de Santiago, no que se desenvolve unha investigación-

acción-participativa en torno da súa realidade, primando 

o estudo do sistema sexo-xénero e a realización de 

actividades en catro grandes áreas: igualdade e modelos 

de xénero, asociacionismo, actividades produtivas e apoio 

institucional.

Dentro desta última área, realizouse entre os meses de 

xaneiro e marzo de 2008 unha formación en Xénero e 

Auto-estima cun grupo de traballadoras de diversas 

institucións que interveñen directamente con mulleres, 

obedecendo á petición do Instituto Cabo-verdiano de 

Igualdade e Equidade de Gênero (ICIEG), impulsor desta 

iniciativa. Trátase da primeira actividade realizada en Cabo 

verde sobre esta temática, que esperamos diseminar a 

través desta guía, cuxo obxectivo é servir de referencia ao 

persoal técnico que pretenda traballar de forma práctica 

a auto-estima das mulleres como paso fundamental 

nos procesos de empoderamento, necesarios para a 

mudanza social cara á igualdade efectiva de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres.

A guía distribúe o contido en dous módulos:  comprender 

os grupos e o traballo coas mulleres. Cada módulo conta 

cun marco teórico e cunha serie de propostas prácticas 

secuenciais para desenvolver nas escolas.

A maiores a guía conta cun glosario e unha guía de 

recursos.

sEGuimEnto:

EXEMPLARES: 1.000

ORzAMENTO: 4.736,16





cuberta da Guía para o 
trabalho educativo da 

auto-estima com grupos de 
mulheres.
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caractErísticas xErais:

O Servizo Galego de Igualdade, participou na organización 

do IV Foro para a Igualdade que tivo lugar os días 25 

e 26 de abril en San Xoán de Río nas Terras de Trives, 

colaborando no mesmo co nomeamento e pagamento 

á relatora: TERESA MOURE que impartiu o relatorio:  

Mulleres no tempo:  “A xeira das árbores”

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 1.000 EUROS

03 Iv foro LocAL PoLA IGuALdAde e A cooPerAcIón. “muLLeres no temPo”
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caractErísticas xErais:

Celebrado o 18 e 19 de outubro  pola rede feminista 

internacional que agrupa a mulleres de máis de 150 

países, dará un paso máis na súa loita contra a pobreza 

e a violencia. 

Delegadas dos cinco continentes acudiron a Vigo para 

celebrar o VII Encontro Internacional, nunhas xornadas 

cargadas de reflexión para seguir construíndo un mundo 

onde sexan erradicadas a pobreza e a violencia. 

Celebráronse actividades que de defensa o dereito que 

teñen os pobos a decidir sobre a súa alimentación, a súa 

agricultura e pesca, sinalando o papel das mulleres como 

axentes de Soberanía Alimentaria.

Ademais, dunha manifestación baixo o lema CAMBIAR 

A VIDA DAS MULLERES PARA CAMBIAR O MUNDO, 

CAMBIAR O MUNDO PARA CAMBIAR A VIDA DAS 

MULLERES.

obxEctiVos:

Visibilizar o papel da muller na sociedade.

Análise da pobreza desde a perspectiva de xénero.

ProGramación:

• FORO INTERNACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

sábado, 18 de outubro no auditorio caixanova, Vigo

17:00 h “SOBERANíA ALIMENTARIA, UN DEREITO DOS 

POBOS, UNHA FERRAMENTA PARA AS MULLERES”.

GLADYS ALFARO (México)

Representante do CIAM (Centro de Investigación 

e Acción da Muller Latinoamericana e Delegada 

do Comité Internacional da Marcha Mundial das 

Mulleres.

LIDIA SENRA (Galicia)

Labrega da Secretaría das Mulleres do Sindicato 

Labrego Galego e de Vía Campesina.

IRENE LEóN (Ecuador)

Socióloga e directora da área de muller de ALAI 

(Axencia Latinoamericana de Información) e 

colaboradora de Vía Campesina.

19:30 h “CONSTRUíNDO SOBERANíA ALIMENTARIA, REA-

LIDADES E PROXECTOS”.

CARIDAD YNARES (Jing, Filipinas)

Avogada de Sarilaya - Kasarian Kalayaan e 

delegada do Comité Internacional da Marcha 

Mundial das Mulleres.

NANA AICHA CISSé (Mali)

Colaboradora da Coordinadora de Organizacións 

Campesiñas de Mali e delegada do Comité 

Internacional da Marcha Mundial das Mulleres.

04 vII encontro InternAcIonAL dA mArcHA mundIAL dAs muLLeres

06 accións dE mainstrEaminG 
Colaboracións SGI
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 Imaxe corporativa 
utilizada no material de 
difusión do VII Encontro 
internacional da marcha 
mundial das mulleres
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DENISE VUILLON (Francia)

Labrega e representante de AMAP (Association 

pour le Maintien de l´Agriculture Paysanne en 

France).

ROSARIO SÁNCHEz (Galicia)

Labrega e representante do proxecto “O Grelo 

Verde”.

ESTHER VIVAS (Cataluña)

Representante da “Xarxa de Consum Solidari”

• FEIRA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

18 e 19 de outubro desde as 11 da mañá na Praza da 

Estrela, Vigo

CARPA 1 _COLECTIVOS E PROXECTOS

Espazo dedicado aos colectivos que desenvolven 

proxectos de soberanía alimentaria en Galicia, con 

exposición e venda de produtos e realización de 

obradoiros formativos e divulgativos.

CARPA 2 _DEBATES E PROXECCIóNS

Espazo dedicado a debates e proxeccións sobre 

os proxectos de consumo responsable na Galicia, 

as mulleres do mar como axentes de Soberabía 

Alimentaria, a seguridade alimentaria e a produción 

ecolóxica, a artesanía alimentaria…

CARPA 3 _PUNTO DE ENCONTRO E FESTA

Espazo dedicado ao encontro, ao descanso e ao 

lecer.

Con pequenos refrixerios elaborados con produtos 

do país, ademais de cafés e infusións comercializadas 

baixo os principios do Comercio Xusto. 

• MILLADOIRO

domingo 19 de outubro pola mañá, Vigo

Construción do milladoiro coa participación de todas as 

delegadas da Marcha Mundial das Mulleres

• MANIFESTACIÓN

“CAMBIAR A VIDA DAS MULLERES PARA CAMBIAR O 

MUNDO, CAMBIAR O MUNDO PARA CAMBIAR A VIDA 

DAS MULLERES”

domingo, 19 de outubro, desde as 12:00hs con saída 

da Praza do concello de Vigo

• FEMINISTAS NOVAS, NOVAS PERSPECTIVAS NO 

FEMINISMO INTERNACIONAL

domingo, 19 de outubro ás 17h. no centro social 

caixanova, Vigo

Como parte das actividades organizadas polas máis 

novas da Marcha, mulleres de diferentes países falaron 

dos proxectos e campañas que están a realizar no seu 

territorio, salientando as principais dificultades e logros 

no seu traballo como novas feministas, relacións coas 

compañeiras máis veteranas e as posibilidades de 

colaboración internacional.

06 accións dE mainstrEaminG 
Colaboracións SGI
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Páxina web de mulleres 
expertas

06 Accións de mainstreaming 
// Ferramentas
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Accións de mainstreaming 

Ferramentas

fErramEntas

caractErísticas xErais:

A raíz da Cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres, 

celebrada en Pequín en 1995 na cal se recoñecía o 

potencial dos medios de comunicación para contribuír ao 

avance das mulleres no mundo, debido á incidencia que as 

súas mensaxes  teñen nas políticas, nas actitudes privadas 

e no comportamento das persoas, propúxose a creación 

de Directorios de Mulleres Expertas, que conteñen 

información profesional útil de mulleres expertas nun tema 

concreto. Neste proxecto colaboraron o Servizo Galego 

de Igualdade xunto co Ministerio de Trabajo y Asuntos 

sociales e Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da 

Xunta de Galicia.

obxEctiVos: 

- Dotar os 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.

- Aumentar a participación e o acceso das mulleres 

á expresión e á toma de decisións nos medios de 

comunicación.

sEGuimEnto: 

Na actualidade existen 841 rexistros de 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.

- Oficios profesionais (restaurantes, 

xastrería, perruquería...).

- Xénero, muller, terceira idade, xuventude.

- Política e sindicalismo.

- Relixión. 

- Outras.

01 vIsIBILIZAcIón dAs muLLeres GALeGAs

www.mulleresexpertas.info






