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PRESENTACIÓN

O proxecto POMBA (prevención, orientación e medidas básicas de apoio), realizado polo
Servicio Galego de Igualdade co cofinanciamento da iniciativa comunitaria DAPHNE, desen-
volveuse en Galicia durante o ano 2001 coa participación de centros de acollida, centros de
día, asociacións e comunidades educativas. Ó mesmo tempo, tamén colaboraron entidades
transnacionais asociadas a este proxecto situadas en Suecia, Inglaterra, Bélxica e Portugal.

O proxecto, que centrou a súa actuación na comunidade educativa como eixe preventivo para a
erradicación da violencia, e nos centros de atención a mulleres víctimas de agresión como eixe
paliativo das consecuencias derivadas desta, serviu como foro interprofesional de debate, reflexión
e intercambio de experiencias sobre as causas e efectos da violencia de xénero. 

Nesta publicación descríbense as actividades realizadas para a implantación do proxecto, así
como os resultados da avaliación efectuada, na que é importante destacar non só os aspec-
tos cuantitativos, senón e fundamentalmente, a valoración cualitativa sobre o grao de sensi-
bilización da comunidade educativa con respecto á violencia de xénero e o grao de satisfac-
ción das usuarias de centros de acollida e apoio con respecto ás posibilidades de realizar
proxectos propios de vida non mediatizados pola violencia.

Con esta publicación preténdese divulgar un xeito de traballo específico, achegándolle-la
realidade das consecuencias da violencia de xénero ás formadoras e formadores e ós e ás
profesionais e entidades, co fin de facer visibles todas e cada unha das situacións de agre-
sión que, enmarcadas en múltiples ocasións baixo a forma de tradicións sociais, culturais e
de relación, impiden a dignificación das mulleres e dificultan a equidade entre xéneros.
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I. DESCRICIÓN DO PROXECTO

O proxecto POMBA (prevención, orientación e medidas básicas de apoio) inscríbese dentro dos
obxectivos do IV Programa comunitario e do III  Plan  de  igualdade  de  oportunidades  para  as
mulleres  galegas, para desenvolver entre 1998 e 2001, que o Servicio Galego de Igualdade puxo
en marcha e que, entre outros, ten como obxectivo específico a prevención e eliminación da vio-
lencia contra as mulleres, polo que se axusta ás consideracións sobre a violencia de xénero plas-
madas nas políticas internacionais e nacionais.

Para desenvolver este obxectivo presentouse ante a iniciativa comunitaria DAPHNE da Unión
Europea o proxecto POMBA, que finalmente foi aprobado. A Comisión Europea achegou un
80% do seu financiamento.

A transnacionalidade do fenómeno da violencia de xénero e a urxencia de articular fórmulas de
solución leva á necesidade de busca-la unión de tódolos esforzos e de intensifica-lo intercambio
de experiencias desenvolvidas noutros estados e rexións. Así, a formulación do proxecto POMBA
ten ademais unha dimensión transnacional e nel participan de forma activa, ademais dos socios
da Comunidade Autónoma de Galicia, socios de Portugal, Inglaterra, Bélxica e Suecia. 

Dentro do obxectivo xeral do SGI -potencia-lla  plena  participación  das  mulleres  galegas  en
tódolos  ámbitos- que busca propicia-las condicións que favorezan a igualdade de oportu-
nidades entre homes e mulleres, o proxecto POMBA persegue uns obxectivos específicos que
se articulan arredor de dous núcleos centrais de traballo:

-a prevención da violencia.

Medidas  preventivas: a educación en igualdade, transmitida dende dentro do ámbito
familiar e dende o colectivo docente/educativo, co fin de erradica-la violencia de xénero.

-a implantación de medidas paliativas.

Medidas  paliativas: a rehabilitación emocional de mulleres víctimas da violencia a través
de pautas de recuperación da autoestima, dignidade e comportamento activo.

I.1.  OBXECTIVOS

Dentro da vontade de actuar contra a violencia de xénero, obxectivo xeral do proxecto
POMBA, defínense como obxectivos específicos os seguintes: 

Previ-la violencia. Afianzar premisas educativas que erradiquen a violencia das
relacións entre xéneros. 

Recupera-las víctimas. Posibilitarlles ás mulleres a realización de proxectos de vida non
mediatizados pola violencia de xénero, desestigmatizando aqueles
colectivos que con máis dureza foron víctimas deste fenómeno. 
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I.1.1.  Obxectivos  referentes  ás  medidas  preventivas
-  Articulación  de  grupos  permanentes  de  debate, estudio e afondamento nos temas de
violencia de xénero e educación en igualdade. Grupos constituídos por nais, pais e pro-
fesorado como principais actores no labor de transmisión de valores a nenas e nenos e
á poboación xuvenil, en xeral.

-  Comprensión, na súa verdadeira dimensión, das causas, orixe e efectos da violencia de
xénero para articular propostas preventivas de cara ás xeracións futuras.

- Transmisión de valores positivos relacionados coa igualdade  de  xénero, entendida esta
como a aceptación e adxudicación de igual valor ás diferencias existentes entre homes e
mulleres, rexeitando as relacións de poder que sustentan a violencia de xénero.

- Establecer pautas de educación  en  igualdade baseadas na categoría de xénero, como
a adecuada para analizar e comprende-la condición de homes e mulleres, evitando a
asignación de estereotipos a uns e outras.

- Cohesión do profesorado e dos pais e nais, co obxectivo común da educación en igual-
dade transcendendo os contidos específicos das materias educativas.

- Fomento  dun  efecto  multiplicador a outras comunidades educativas favorecendo a for-
mación doutros grupos similares de debate que facilite o intercambio de experiencias, a
posta en común de logros e dificultades e a incorporación de distintas propostas para
acadar unha educación exenta de estereotipos que contribúen a reproducir e a perpe-
tuar modelos de relación entre xéneros discriminatorios, desiguais e propiciadores da
violencia de xénero.

I.1.2.  Obxectivos  referentes  ás  medidas  paliativas
-  Reforza-lla  autoestima  das  mulleres, nas que recae de forma significativa a violencia de xéne-
ro, a través da formación previa en habilidades sociais, técnicas de comunicación, autocoñe-
cemento das propias posibilidades, interlocución co medio social e relación intergrupal.

-  Dignifica-lla situación socio-persoal das mulleres víctimas de agresión invertendo o
esquema obxecto-suxeito, facéndoas protagonistas na transmisión de pautas para a erra-
dicación da violencia de xénero, ó considera-la súa experiencia como un coñecemento
de nivel similar en importancia ós coñecementos teóricos profesionais.

- Promove-la desculpabilización persoal ante situacións de violencia utilizando estratexias
de intolerancia e erradicación desta no ámbito próximo.

- Consegui-la estabilidade emocional como punto de partida para a apropiación de si
mesmas, o empoderamento, a conciencia do valor persoal e a inserción socio-laboral.

Coa consecución de todos estes obxectivos preténdese atinxi-lo obxectivo final do proxecto:

Favorece-lla  erradicación  da  violencia  de  xénero

I.2.  ACTUACIÓNS
Unha vez definidos os obxectivos do proxecto, as actividades desenvolvidas para a súa
consecución nesta experiencia piloto son as seguintes:
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I.2.1.  Traballo  preventivo
Constitución  de  4  grupos  de  traballo, en 4 centros educativos da Comunidade Autónoma
de Galicia, en colaboración directa coa Congapa, integrados por pais, nais e profeso-
rado. Dentro destes grupos, especialistas en distintas materias presentarán exposicións
ou relatorios para debater sobre os seguintes temas:

1. Relacións humanas como xeradoras de conflictos: visualización, negociación, resolución.
2. A transmisión de valores androcéntricos na educación.
3. A construcción da identidade de xénero.
4. As relacións de poder entre xéneros.
5. A violencia contra as mulleres: orixes, causas, efectos, ferramentas para a súa erradicación.
6. Superar situacións de violencia de xénero: as víctimas e os agresores, a dignificación,
valoración e empoderamento das mulleres.
7. A educación en igualdade: a igualdade de xéneros.
8. Articulación de propostas de actuación e novas liñas de debate.

Este programa articúlase en sesións-coloquio formativas, impartidas e guiadas por diferentes
relatores e relatoras, con sobrada experiencia na materia específica da que se trate. A súa
periodicidade, aínda que inicialmente se prevía mensual, axústase ó calendario do centro
educativo participante e ó da Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos.

I.2.2.Traballo  paliativo
Exposición, transmisión e impartición de módulos de formación previa a mulleres vícti-
mas da violencia residentes en casas de acollida e pisos tutelados e mulleres que exer-
cen a prostitución, usuarias de centros de día de atención á prostitución, para favorece-
la súa posterior incorporación á formación regulada e ó mundo laboral.

1. A busca da identidade: o corpo indispensable.
2. A violencia como xeradora de culpa.
3. O saber, a experiencia, as vivencias: estructuración de coñecementos propios.
4. O dereito á libre elección: modelos de vida non mediatizados pola violencia.
5. Relacións co medio: habilidades sociais dende a autoconfianza.
6. A comunicación.
7. Solidariedade entre mulleres. Grupos de autoaxuda.

Estes módulos servirán como base para a rehabilitación da dignidade das mulleres.
Favorece-la estabilidade emocional e o aumento da autoestima  das mulleres considé-
ranse elementos indispensables para a realización de proxectos de vida baseados nos
parámetros de dignidade, libre elección e  propia valoración.

I.3.    RESULTADOS
Os resultados previstos no período de desenvolvemento do proxecto eran os seguintes:

I.3.1.  Medidas  preventivas
1. - Formación de grupos de nais, pais e profesorado en educación en igualdade.
2. - Establecemento de grupos permanentes de debate para afondar na conceptualiza-
ción da violencia de xénero.
3. - Elaborar propostas para a erradicación da violencia de xénero.
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4. - Conseguir un efecto multiplicador implicando a comunidade educativa como trans-
misora de valores en igualdade entre nenos e nenas.
5. - Senta-las bases para o desenvolvemento dunha sociedade intolerable coa violencia
de xénero.

I.3.2.  Medidas  paliativas
1. - Capacitación persoal de mulleres de casas de acollida e mulleres que exercen a prosti-
tución para erradica-la violencia de xénero do seu ámbito próximo.
2. - Formación inicial básica para a incorporación posterior ós sistemas formativos regulari-
zados, de cara á súa inserción laboral.
3. - Establecemento de coñecementos mínimos imprescindibles para desenvolverse no ámbi-
to institucional.
4. - Evita-la cronificación de situacións de violencia de xénero.

As medidas preventivas sobre violencia de xénero realízanse habitualmente dende un punto
de vista intelectual e profesional. Sen esquecer esta participación, o proxecto POMBA preten-
de servir de ponte entre as mulleres que son víctimas de agresión e a comunidade educativa
dando a coñecer, dende un punto de vista persoal e directo, qué supón a violencia para quen
a sofre. É dicir, do que se trata é de lles dar categoría de formación ás vivencias das persoas
que padeceron agresións e analizar dende dentro as consecuencias da violencia de xénero.

Non se pretende, en ningún momento, facer saír do anonimato as mulleres víctimas da vio-
lencia, nin converte-las súas vivencias nun relato baseado na indiscreción. É importante que
a gravidade do problema se asuma como un feito real, como algo que lles acontece a per-
soas reais e próximas. Isto contribuirá a dignifica-la situación das mulleres agredidas, dotán-
doas da consideración de saber na máis ampla acepción sobre o tema.

O valor engadido do proxecto POMBA baséase en lles dar a coñece-la realidade das con-
secuencias da violencia de xénero ás formadoras e formadores das novas xeracións para
visualiza-la violencia, evitar situacións de agresión, fomentar unha educación en igualdade e
recoñecer de xeito inmediato distintas formas de agresión enmarcadas, en múltiples ocasións,
baixo a forma de tradicións sociais, culturais e de relación. Outro factor innovador é a digni-
ficación das mulleres agredidas que se presentan como educadoras e persoas con experien-
cias que teñen algo importante que lle ofrecer á sociedade e que permitirá mellora-las rela-
cións entre xéneros. Isto contribuirá a aumenta-la súa autoestima, a súa valoración e as súas
posibilidades de desenvolvemento persoal, constituíndose en suxeitos e non en meros obxec-
tos de estudio.

O traballo desenvolvido en prevención e medidas paliativas realízase habitualmente de xeito
illado e compartimentado, como se non manter contacto coas víctimas de agresións inmuni-
zase contra estas. Realiza-la conxunción entre a prevención e o apoio ás mulleres agredidas
supón un novo modelo de traballo doadamente intercambiable, de feito en toda a Unión
Europea realízanse accións nun e noutro sentido.

I.4.  PRAZO  DE  REALIZACIÓN  PREVISTO:
O prazo de execución previsto do proxecto é dun ano, dende xaneiro a decembro de 2001.

I.4.1  Orzamento  :
O orzamento do proxecto é de 17.070.081 pesetas.
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II. SOCIOS PARTICIPANTES

II.1.  Socios  transnacionais

· Instituted Ungdom and Framtid. Bodem- Lulea, Suecia.

· FLORA. Bruxelas, Bélxica.

· Santa Casa da Misericordia de Fundao. Fundao, Portugal.

· Essex Returnes Unit. Essex, Inglaterra.

· Stad Gent Dienst Sociale zaken en Huisuestine Emancipatiecel. Gante, Bélxica.

II.2.  Socios  de  Galicia

· Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos (Congapa). Santiago de
Compostela, A Coruña.

· Casa de acollida de mulleres maltratadas Santa Teresa. Cáritas Interparroquial.
Pontevedra.

· Adoratrices. Casa de acollida. Ourense.

· Centro Municipal de Servicios Sociais. Piso tutelado. Culleredo, A Coruña.

· Centro Vagalume. Centro de día. Santiago de Compostela, A Coruña.

· Cáritas Diocesana de Lugo. Programa muller. Centro de día. Lugo.

· Servicio Galego de Igualdade. Organismo responsable do proxecto. Santiago de
Compostela, A Coruña.
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IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

IV.1.  FORMACIÓN

IV.1.1.  PREFORMACIÓN
A impartición de módulos preformativos a mulleres residentes en casas de acollida e
mulleres que exercen a prostitución, usuarias de centros de día, foi realizada por parte
do persoal habitual destes centros, co fin de preserva-la privacidade das súas usuarias.

Para isto, o persoal das casas de acollida e centros de día recibiron unha formación pre-
via por parte de persoas expertas no tema.

Durante a primeira reunión transnacional, realizada os días 23 e 24 de marzo, impartiuse a
preformación baixo o título: A violencia de xénero: dende a prevención ás medidas paliativas.

O 23 de marzo, Belén Nogueiras García expuxo un relatorio sobre A educación en igual-
dade como base de erradicación da violencia de xénero.

Esta formación ía encamiñada á futura impartición de módulos preventivos en colexios
por parte das responsables das casas de acollida e centros de día.

O contido centrouse nos conflictos, o androcentrismo na educación, a identidade de
xéneros, as relacións de poder, a violencia de xénero e a educación en igualdade.

O 24 de marzo expúxose o relatorio de preformación: Estabilidade emocional por parte
de Lydia Gómez Valverde.

Esta formación ía encamiñada a profesionais de casas de acollida e centros de día para
imparti-los módulos nos seus respectivos lugares de traballo.

Na primeira parte do relatorio tratáronse os seguintes temas: a propia identidade, a
culpa, o saber das mulleres, a libre elección, habilidades sociais, a comunicación, a soli-
dariedade e a autoaxuda.

Na segunda parte, os contidos foron os seguintes: achegamento ás usuarias, escoita
activa, contidos implícitos, autoestima, erradicación da violencia de xénero no ámbito
próximo e  estratexias de autoaxuda.

IV.1.2.  MÓDULOS  PREVENTIVOS
Dentro do proxecto POMBA contémplase, dentro da área preventiva, como grupo bene-
ficiario inicial a comunidade educativa na acepción máis ampla do termo, partindo da
sensibilización, orientación e formación conxunta de nais, pais e profesorado en educa-
ción en igualdade.
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Unha vez constituídos os grupos en colexios de Ribeira, Ferrol, Vigo e Ourense, impartí-
ronse os sete módulos previstos no proxecto.

Coa excepción do colexio de Ribeira, no que tódalas persoas participantes pertencían ó
mesmo centro educativo, os demais proviñan de varias comunidades educativas, e utili-
zaban como lugar de encontro un único centro de referencia.

Os módulos son os seguintes:
1. - Relacións humanas como xeradoras de conflictos.
2. - Valores androcéntricos na educación.
3. - A identidade de xénero.
4. - Relacións de poder.
5. - A violencia contra as mulleres.
6. - Supera-la violencia.
7. - Educación en igualdade: a igualdade de xéneros.

Estes módulos foron desenvolvidos por docentes especialistas na materia. De entre eles
hai que destaca-la impartición do módulo 6 por parte do persoal de casas de acollida e
centros de día, establecendo así o nexo de unión entre ámbalas dúas comunidades.

IV.1.3.  MÓDULOS  PALIATIVOS
Os módulos paliativos impartíronos o persoal responsable dos centros de día e casas de
acollida.

Unha vez recibida a formación previa, cada profesional reelaborou os módulos adaptán-
doos a cada centro.

Posteriormente, o día 14 de maio, tivo lugar un foro interprofesional no que se intercambia-
ron os materiais empregados por cada entidade, completando deste xeito o que en cada cen-
tro se formulara como contidos teóricos e actividades prácticas para desenvolver.

Os módulos que  se reelaboraron e impartiron foron os seguintes:
1. - A busca da identidade.
2. - A violencia xeradora de culpa.
3. - Estructuración dos propios coñecementos.
4. - A libre elección.
5. - Relacións co medio.
6. - A comunicación.
7. - Grupos de autoaxuda.

IV.2.  APLICACIÓN  DO  PROXECTO  POMBA  POLAS  ENTIDADES  EUROPEAS

O compromiso de colaboración dos socios transnacionais consistía fundamentalmente
na impartición dos módulos paliativos entre os seus grupos de usuarias, en tódolos casos
mulleres en situacións desfavorecidas.

Pretendíase, deste xeito, valida-la organización temática e compara-los resultados obti-
dos en lugares distantes xeograficamente e entre entidades con formas de traballo subs-
tancialmente distintas.
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Ás entidades europeas asociadas facilitáronselle-los módulos traducidos ó inglés para a
súa aplicación e difusión a través dos seus métodos de divulgación habituais: páxinas
web, seminarios, conferencias, etc.

IV.2.1.  FLORA  (BÉLXICA)
No marco do proxecto POMBA, FLORA decidiu traballar sobre a violencia en contra das
mulleres dende un punto de vista económico.

Iso demostrounos que, para realizar este traballo no ámbito de Flora, é preciso traballar
con mulleres pouco cualificadas que se inscriben nos procesos de reinserción, pero igual-
mente cos formadores e formadoras dese público.

O traballo sobre a violencia económica contra as mulleres comporta dous principios:

· A nivel de formadores e formadoras dos organismos de inserción socio-profesional
membros de Flora, trataríase de traballar baixo o concepto de xénero en si mesmo para
intentar transmitir esta análise na súa práctica profesional co seu público.
· A nivel das mulleres en reinserción nos diferentes organismos membros de Flora, con-
sistiría en traballar sobre o empoderamento, a través dunha reflexión sobre as causas das
súas condicións de vida e sobre as súas reivindicacións para mellorar, a través da expre-
sión destas últimas e do encontro con outras mulleres na súa mesma situación e, final-
mente, a través dunha "marcha cidadá" para leva-las súas reivindicacións ante o perso-
al político responsable.

·  A  Formación  de  formadores  sobre  o  concepto  de  xénero.

· Datas, lugares e número de participantes:
·  18  e  19  de  outubro  en  Namur,  con  15  participantes.
·  22  e  23  de  novembro  en  Bruxelas,  con  15  participantes.

· Esta formación diríxese a formadores/as e animadores/as de grupos dentro dos pro-
xectos de inserción social e profesional.
· Os obxectivos desta formación son os seguintes:
· Ensinarlles ós/ás participantes a tomar conciencia dos estereotipos cos cales vive toda
a sociedade e que, pola súa vez, transmitirán polo seu traballo.
· Ensinar a ter en conta, partindo do concepto de xénero, os diferentes desexos de homes
e mulleres en vías de inserción. Os homes e as mulleres que están en reinserción non
constrúen os seus proxectos do mesmo xeito; están condicionados polo tempo, polos
seus desexos, pola súa busca de solucións, polos obstáculos que atopan, polos recursos
dos que dispoñen, etc.
· Levar este coñecemento á práctica do seu traballo: ¿como dinamizan un grupo de
mulleres?, ¿e un grupo de homes?, ¿varían os seus comportamentos en función dos seus
interlocutores ou interlocutoras?...

· Contido da formación:
1. O concepto

· Diferencias e discriminacións.
· Árbore de xénero. O xénero é unha construcción social que determina comparati-
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vamente a posición de homes e mulleres na sociedade. E como esta é unha construcción
social, hai un camiño para o cambio. E o cambio pide traballa-la relación entre os dous.

· Historia do concepto.
· O poder

2. Aplicación ó proxecto.
· DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas, oportunidades): análise con relación ás 
capacidades.
· Carta a unha descoñecida (exercicio de intercambio de saberes) e foto linguaxe.
· Cadro de análise de Harvard (ciclo do proxecto: identificación) e MARP (método 
acelerado de busca participativa).
· GAM: medida do impacto (seguimento, avaliación).
· Carolin Moser (planificación).

3.Introducción do concepto de xénero na organización.
B.  Foro  sobre  cáles  son  os  ingresos  para  unha  mellor  calidade  de  vida.

· Datas, lugares e número de participantes:
26  de  outubro  en  Bruxelas  con  350  participantes.

· Esta xornada diríxese a mulleres que están en proceso de formación para comparti-la
súa experiencia con mulleres estranxeiras. O foro debe ser un momento de escoita e de
apertura, de xeito que permita que os participantes se fagan conscientes e se decaten de
que hai outras mulleres que viven nas mesmas dificultades.
· Favorece-lo reencontro e a participación de formadoras.
· Facer que as mensaxes teñan repercusión e sexan atendidas por persoas con respon-
sabilidade política.

C.  Tema:  ¿Cales  son  os  ingresos  para  unha  mellor  calidade  de  vida?
Trátase de traballar coas mulleres, sobre a súa propia pobreza, co fin de poñer en evi-
dencia os aspectos de xénero cando os ingresos son máis escasos:
· Gaña-la vida, ¿que é?
· ¿Que supón o feito de ter uns ingresos propios?
· ¿Que importancia ten a dimensión cifrada do ingreso?
· ¿Como chegar a un mínimo cando se é muller?
· ¿Cales son as miñas prioridades, se os meus ingresos non cobren o montante das miñas
facturas, nin os meus desexos?
· ¿A quen se lle quere da-lo diñeiro para coida-los nenos e nenas ou para limpa-la casa?
· ¿Como facer para vivir cando non hai cartos abondos?
· ¿Que se pode considerar un ingreso decente?
· ¿Que proporciona o traballo?

A elección deste tema permite que o foro sexa un pulo importante para o proxecto
Alfabetización económica, co cal se pretende, entre outras cousas, facer que a xente tome
conciencia dos mecanismos que están ó día en materia de ingresos e, principalmente da
dimensión de xénero que obviamente xoga e conseguir materializar esas reivindicacións.

Subtemas relacionados polas mulleres nos mecanismos de inserción:
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· O aloxamento.
· Os fillos e as fillas.
· As familias monoparentais.
· A saúde.
· A reinserción social.
· A alimentación.

Método:
· A organización do foro e as reflexións con relación á súa temática (elección dos temas,
metodoloxía, estratexias de traballo) son tomadas en conta por un grupo de traballo
composto por representantes dos organismos membros da organización Flora e por
membros do equipo.
· Este grupo de traballo propuxo o seguinte método de traballo:
· En cada organismo membro farase, antes do foro, un traballo sobre os subtemas que
se vaian tratar.
· O traballo elaborado en cada organismo será recollido e sintetizado para os subtemas
de xeito que o día do foro poida ser tratado máis en profundidade nos talleres ou se ato-
pen e reatopen mulleres de diferentes organismos.
· Cada taller deberá presenta-las palabras clave do taller, as reivindicacións formuladas
e as ideas prácticas retidas polas participantes.
· Co fin de lles prestar axuda ós organismos para traballar estes subtemas antes do foro,
Flora contactou cunha asociación que desenvolve un método de traballo con persoas
desfavorecidas. A seguir, o equipo Flora propuxo para o 24 de abril unha Xornada  de
formación  para  as  formadoras  encargadas  do  foro  en  cada  organismo.
· O 11 de maio organizouse  unha  Xornada  de  intercambio  e  de  preparación  do  méto-
do para formadores e formadoras que teñan como función anima-los talleres durante o
mesmo foro.
· Este traballo coas formadoras constituíu igualmente o obxecto dun taller, animado por
unha especialista, durante a xornada do foro.
· O foro debe ter un carácter lúdico, concibíndoo como se fose unha festa. Para isto, as
organizadoras previron audicións musicais, bailes, así como improvisacións sobre os
temas debatidos para rir xuntos, e inseríronos na transición entre os tempos máis duros
da xornada.

O pos-foro.
· Os debates ou as postas en común serán recollidas en actas por escrito.
· O grupo de traballo organizador do foro deberá establecer unha estratexia para lle
facer chega-lo conxunto das reivindicacións ó persoal político (reencontro entre as mulle-
res e o persoal político, conferencias de prensa, publicacións, etc.).

IV.2.2.  STAD  GENT  DIENST  SOCIALE  (BÉLXICA)
O concello de Gante realizou a impartición dos módulos preventivos do proxecto
POMBA entre mulleres usuarias dos seus servicios de información, orientación, inserción
e apoio.

Estas mulleres están afectadas, na súa maioría, por problemáticas de violencia, exclusión
social, estranxeiría, falta de formación para o emprego, descoñecemento do idioma,
etc., o que dificulta a súa plena integración laboral e social.
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O calendario de impartición de módulos foi o seguinte:

I A busca da identidade 29/3/01 15 participantes
II A violencia xeradora de culpa 24/4/01 10 participantes
III Estructuración dos propios coñecementos 23/5/01 15 participantes
IV A libre elección 12/6/01 15 participantes
V Relacións co medio 25/6/01 10 "
VI A comunicación 12/9/01 10 "
VII Grupos de autoaxuda 16/10/01 10 "
Encontro final 6/11/01 20 participantes
Total 145 participantes

IV.2.3.  ESSEX  RETURNES  UNIT  (INGLATERRA)
ERU é unha entidade dedicada fundamentalmente ás seguintes funcións:
· Traballo en temas relacionados coa muller.
· Participación nunha rede de mulleres que traballa en todo o mundo contra a violencia.
· Difusión de recursos e servicios a onde acudir en supostos de violencia de xénero.
· Proporcionar información relacionada co tema.
· Orientación laboral.

O seu ámbito de actuación excede da atención directa ó público, pois unha parte fun-
damental do seu traballo consiste na información e difusión de temas relacionados coa
introducción da violencia de xénero en tódolos ámbitos. Isto conséguese mantendo unha
estreita colaboración con todo tipo de entidades que dende sectores profesionais e labo-
rais diferentes atenden mulleres en situacións desfavorecidas.

Os materiais desenvolvidos a través do proxecto POMBA adaptáronse ás súas necesidades
de traballo para debatelos e compartilos con profesionais de 6 áreas de especial interese:
· Violencia doméstica. 
· Servicios xurídicos.
· Grupos de mulleres en casas de acollida.
· Servicios de gardería.
· Educación e formación profesional.
· Axuda nas prisións de mulleres.

Cada unha destas entidades e profesionais empregou, pola súa vez, os materiais para a
impartición dos módulos paliativos e preventivos e atinxiuse un número aproximado de
500 mulleres.

Ó mesmo tempo, a difusión do proxecto realizouse a través da web da entidade
www.dvip.org, o que multiplica as posibilidades de utilización da metodoloxía de traba-
llo e os materiais xerados a través do proxecto POMBA.

IV.2.4.  INSTITUTET  UNGDOM    AND  FRAMTID  (SUECIA)
A  casa  de  acollida  Iris, dependente desta entidade, acolle mulleres procedentes de paí-
ses como Irán, Iraq, Bosnia, Rusia... O feito de proceder de distintos países, con distin-
tas culturas, costumes e ideas relixiosas, fai que aumente o nivel de dificultade á hora de
traballar con elas, polo que, primeiramente, se formula unha etapa de integración ós
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costumes do país. O fin primordial, incluído no proxecto POMBA, é o de aumenta-lo
nivel de autoestima e para isto organízanse seminarios, conferencias e obradoiros.

A metodoloxía utilizada foi expositiva en catro seminarios, cada un cun tema específico
procurando que cada muller poida asimila-los contidos paseniñamente, xa que a
maioría delas chega nunhas condicións pésimas, non só no aspecto físico, senón tamén
no psicolóxico.

Actualmente, moitas das usuarias atendidas pola entidade proveñen do exercicio da prostitu-
ción, e son, sobre todo, orixinarias de Rusia, tal vez pola súa proximidade fronteiriza.

Moitas foron violadas e/ou víctimas de abuso sexual, todas elas senten un grao de cul-
pabilidade moi alto polo que un traballo estructurado en módulos parece se-lo xeito máis
adecuado para o seu tratamento. En grupos de autoaxuda, as mellores profesionais para
imparti-los módulos son as mulleres que xa están integradas na sociedade sueca, e que
pasaron, pola súa vez, pola impartición dos propios módulos.

En Suecia, unha muller, para ser refuxiada, ten que, ou ben casarse cun sueco, ou ben
convivir co seu marido polo menos durante dous anos. Esta situación considérse inxusta
porque, nalgúns casos, os maridos non lles deixan aprerder sueco e, deste xeito, dificúl-
tase a súa inserción social.

Estímase que hoxe en día cruzan a fronteira cara a Suecia unhas 100 mulleres á sema-
na. Moitas veñen enganadas, coa idea de traballar en servicio doméstico, pero rema-
tan na prostitución.

Unha das axudas que lles prestan na casa de acollida é asesoramento para te-lo seu
propio emprego, co fin de que poidan acceder a empregos dignos, en fábricas ou en
distintas empresas, non necesariamente no servicio doméstico. 

A difusión que lle deron ó proxecto foi importante e pensan continuar con el nun futuro.
Os módulos elaborados dende o proxecto foron de moita utilidade.

MÓDULOS  PALIATIVOS  PARA  MULLERES  EN  SITUACIÓN  DE  ESPECIAL  DIFICULTADE

ANTECEDENTES
O fogar Iris, en Lulea, notou que ás estranxeiras se lles incrementan as dificultades en varios
aspectos, cando chegan a Suecia. Entre estas mulleres vemos unha gran cantidade de refux-
iadas e inmigrantes, que teñen problemas para atopar formas de asimilación e integración
na sociedade sueca.

Para mellora-la situación destas mulleres cooperamos con ONG locais, con módulos como
obradoiros e seminarios, dende agosto ata decembro do 2001. Tamén estamos planeando
continuar con cada participante, individualmente, durante o próximo ano.

PROPOSTA
Animar e incrementa-lo coñecemento e a autoestima de cada participante na súa vida pri-
vada e pública.
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METODOLOXÍA
Entre agosto e decembro organizamos diferentes seminarios, e cada un deles conta cun
temario especial para mulleres estranxeiras. Cada lectura será un bo exemplo para que as
participantes dean a coñece-las súas experiencias. Durante cada obradoiro discutirémo-los
problemas da linguaxe, cultura, saúde, incremento de natalidade e asuntos de moral e ética.

ACTIVIDADES
14-08-01. Primeira reunión.
03-09-01. Encontro de traballo coas organizacións participantes.
00-09-01. Presentación da información ós grupos participantes (convites).
07- 09-01. Presentación da información ós grupos participantes (convites).          
10-09-01. Presentación da información ós grupos participantes (convites).          
17-09-01. Reunión.
20-09-01. Primeiro seminario con información para as persoas participantes.
26-09-01. Seminario de Bernardita Núñez, sobre identidade e autoestima.
02-10-01. Avaliación do primeiro encontro.
11-10-01. Seminario de Larissa Pekka, sobre dirección e orientación.
07-11-01. Avaliación do segundo encontro.
15-11-01. Seminario de Even Baksi, sobre cultura para xente nova.
29-11-01. Avaliación da terceira reunión.
06-12-01. Seminario de Lidia Groth, sobre saúde e incremento de natalidade.
14-12-01. Avaliación do cuarto seminario.

IV.2.4.  SANTA  CASA  DÁ  MISERICORDIA  DO  FUNDAO  (PORTUGAL)
Esta entidade está a desenvolve-lo seu labor en Minas de Panasqueiras, unha vila de aproxi-
madamente 500 habitantes e, por ser unha poboación tan pequena,  vense imposibilitados
para trata-lo tema da violencia de xénero dunha forma directa e individual, xa que lles sería
imposible mante-lo anonimato das víctimas. Por todo iso, reestructuraron o proxecto e impar-
ten os módulos e realizan actividades, fundamentalmente,  dende a prevención.

Nun principio expuxéronse distintos relatorios que tiñan por temas: alcohol, drogas, vio-
lencia, etc. A asistencia foi importante, unhas 50 persoas aproximadamente. Sen embar-
go, a asistencia ó módulo de violencia foi máis reducida, polo que foi preciso cambia-
la idea orixinal de traballar con mulleres víctimas de violencia.

O tema da violencia de xénero tratouse dende un punto de vista preventivo, e deste xeito, che-
gouse indirectamente a pais e nais. Para iso, entre outras actividades, realízanse distintas obras
de teatro, coa participación de nenos e nenas de primaria, tras acordar co profesorado que
lles posibilite a participación eliminando as tarefas escolares unha tarde á semana.

Para continuar co proxecto, a principios de xaneiro, empezarán cunha escola de pais e nais
onde se tratarán distintos temas e continuarase, ademais, coas representacións teatrais.
Outro punto que se debe ter en conta é o estudio da implantación dunha casa de aco-
llida para víctimas de malos tratos, aínda que a súa situación non está decidida, xa que
o lugar que inicialmente se lle asignou tivo que ser rexeitado debido ó anonimato que
deben gardar estas casas.

A difusión que esperan darlle ó proxecto é grande, pois forman parte da unión de 500 aso-
ciacións de Misericordia en todo Portugal.
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IV.3.  REUNIÓNS

IV.3.1.  Primeira  reunión  transnacional  e  primeira  reunión  de  seguimento
A reunión desenvolveuse, os días 23 e 24 de marzo, na Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) en Santiago de Compostela e a ela asistiron: Joy MacMillan, represen-
tante de Essex Returnes Unit (Inglaterra); Mildred Hedberg, directora da casa de acollida
Iris (Suecia); Mieke Dejonckheere, funcionaria do Concello de Gante (Bélxica); as/os
representantes do piso tutelado de Culleredo (A Coruña), CÁRITAS (Lugo), VAGALUME
(Santiago), casa de acollida de CÁRITAS (Pontevedra), casa de acollida de Ourense;
representantes da Congapa; a entidade avaliadora e o Servicio Galego de Igualdade. 

Nesta reunión cada organismo fixo a súa presentación e detallou o traballo que desen-
volve, as actividades que a través del se realizan, o seu financiamento, etc.
Unha vez feito isto, os/as representantes dos centros de día e casas de acollida, tanto nacio-
nais como comunitarios, constataron que o problema da violencia de xénero é universal. Dáse
en tódolos estamentos sociais, en tódalas culturas e coas mesmas consecuencias, aínda que
en cada país poden diferi-los medios cos que se conta para afronta-lo problema.

Á hora de formula-la avaliación das medidas paliativas, faise especial fincapé na nece-
sidade de salvagarda-la intimidade das mulleres que acoden ós distintos centros, e
deséñase unha entrevista semiestructurada.

Finalizou a reunión tras adopta-los seguintes acordos:
· Relatores/as con experiencia nas distintas materias impartirán módulos preventivos en
cada colexio. Os módulos sobre violencia impartiranos as profesionais das casas de aco-
llida e centros de día.
· Facilitar un guión dos módulos paliativos, para, unha vez recibidos, adaptalos a cada
centro, correspondéndolle ó SGI a unificación de criterios.
· Proporcionarlle a cada socio os módulos elaborados polas relatoras: Belén Nogueiras
García, módulos preventivos e Lydia Gómez Valverde, módulos paliativos.
· Transmisión de información ós socios transnacionais.

IV.3.2.  Segunda  reunión  de  seguimento
O 11 de xuño tivo lugar a 2ª reunión de seguimento entre os socios galegos partici-
pantes no proxecto.

Cada centro que imparte os módulos paliativos expón a problemática que teñen as usua-
rias e as distintas maneiras de responder a esta e de traballar en cada entidade.

No módulo de autoaxuda é onde descobren, entre elas, a confianza que posúen, aínda
que teñan vivencias completamente diferentes.

A medida que se imparten os módulos vaise debatendo sobre os temas tratados, deste
xeito, as mulleres, coa súa participación, achegan gran parte das propostas para estruc-
turar solucións. Ademais, isto repórtalles unha dignificación persoal e un empondera-
mento que repercute positivamente nas súas expectativas futuras.

A responsable da Congapa expón que sempre que van impartir un módulo, previamen-
te fan publicidade do acto, ben a través das canles habituais de comunicación do cen-
tro educativo, ben na prensa local, e destaca, ademais, a boa acollida que tiveron os
relatorios que xa foron expostos.
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Conclúese que a plena colaboración, entre a entidade avaliadora e os distintos centros,
é imprescindible para adecua-la recollida de información cualitativa e cuantitativa ás
características particulares e modo de traballo de cada entidade.

IV.3.3.  Terceira  reunión  de  seguimento
O 1 de outubro tivo lugar, en Santiago de Compostela, a 3ª reunión de seguimento.
Nesta ocasión, ademais dos socios galegos, participaron representantes da Santa Casa
dá Misericordia do Fundao, Portugal.

Nalgúns centros, xa se impartiron os 7 módulos paliativos, aínda que cómpre repetir moi-
tos deles, debido a que a permanencia nas casas de acollida e centros de día é variable.

As responsable dos centros e, pola súa vez, relatoras, destacan a gratificación que  supón
para elas desenvolver este traballo, debido á súa grande utilidade.

Resaltan como as mulleres, ó transcorre-lo tempo, van valorando a súa propia liberda-
de, e independencia, o cal, ademais, incrementa o seu nivel de autoestima, piar básico
en temas de violencia.

Tamén se impartiron técnicas de orientación laboral. A maioría das mulleres emprégan-
se no servicio doméstico ou na hostalería.

En canto ós módulos preventivos, séguese destacando o interese que suscitan, o debate
que se crea e o efecto multiplicador que vai adquirindo o proxecto.

Conclúese que é imprescindible, para o bo funcionamento e desenvolvemento do proxecto,
que exista un contacto e un apoio permanente entre os distintos centros implicados e decíde-
se que se lles envíe ós centros educativos a revista FMX da Consellería de Familia e Promoción
do Emprego, Muller e Xuventude, na que se realiza unha importante difusión do proxecto.

As socias portuguesas, unha vez finalizada a reunión, solicitaron coñece-lo funciona-
mento dunha casa de acollida e dun piso tutelado para o posterior establecemento dun
centro na súa propia zona de actuación, polo que se organizou unha visita ós centros de
Culleredo e Pontevedra

IV.3.4.  Segunda  reunión  transnacional  e  cuarta  reunión  de  seguimento
O 1 de decembro realizouse a segunda reunión transnacional e cuarta de seguimento
coa participación de tódalas entidades asociadas de Galicia e Europa.

Cada entidade foi expoñendo o que lle supuxo traballar no proxecto, a acollida dos
módulos e o tempo que tiveron para isto. Todas destacan o bo quefacer e a grande aco-
llida. O prazo de realización, aínda que foi dun ano, pareceulles curto, xa que o tempo
dedicado á preparación foi considerable.

Tiveron grande abasto de material gracias ó intercambio entre tódalas entidades.

Outro punto que se debe destacar é que, debido á inmigración que soporta Europa nes-
tes momentos, se engade un problema máis, á parte do da violencia de xénero, e é o
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da adaptación ós costumes do  país que acolle as persoas procedentes de países extra-
comunitarios. En Suecia, a maioría das inmigrantes proceden dos países do leste de
Europa, mentres que en España proceden, na súa maioría, de Sudamérica.

A Congapa expuxo o que supuxo o proxecto nos colexios, a introducción e afianzamen-
to de temas sobre igualdade, coeducación, e cómo os e as participantes se sensibiliza-
ron co tema. A aprendizaxe para visualiza-la violencia nas situacións en que pasa máis
desapercibida foi fundamental, e, en definitiva, consolidouse a convicción de que edu-
car en igualdade é a base para evita-la violencia de xénero.

Ó día seguinte visitáronse os centros de acollida de Ourense e Lugo. Neles explicóuse-
lles ós/ás socios/as transnacionais o funcionamento destas entidades. A súa función é
acoller mulleres no primeiro nivel de atención, é dicir, o nivel de urxencia. Unha vez que
interpoñen a denuncia; en ocasións, quen solicita o ingreso son profesionais policiais ou
de asistencia social. Esta fase en que acoden ós centros é coñecida como estado de
shock. Na casa cóbrense tódalas súas necesidades económicas e préstaselles asesora-
mento xurídico e psicolóxico; a  súa permanencia aquí é por un período máximo de 3
meses, aínda que se pode prorrogar ata 6. Posteriormente, volverán á súa residencia
habitual ou irán a unha vivenda tutelada. 

IV.3.5.  Foro  interprofesional  de  debate
O 14 de maio tivo lugar na EGAP, en Santiago de Compostela, un foro de traballo entre
as responsables dos centros de acollida, dos centros de día e do SGI.

O punto de partida consistía en ve-las carencias que se detectan, a estructuración que
cada entidade lle estaba a dar ó proxecto e fixa-lo comezo de impartición dos módulos.

O material facilitado na formación previa, en marzo, utilizouse como unha reflexión ini-
cial, e a partir de aí, cada centro empezou a elabora-los seus propios materiais.

Estableceuse un guión onde se describe o proxecto, as destinatarias, a duración das
sesións de traballo, a localización, a organización interna, etc.

As usuarias son heteroxéneas, aínda que isto se ve como unha oportunidade, pola rique-
za de situacións que leva consigo.

Para traballar en grupo establécense unhas normas básicas:
· Confidencialidade.
· Respecto e escoita activa nas comunicacións das integrantes do grupo.

Os módulos impartiranse atendendo ós seguintes obxectivos:
· Estabilidade emocional.
· Adestramento en autoaxuda.
· Reduci-lo illamento social das mulleres.
· Incremento da autoestima, piar fundamental na loita contra a violencia.

Decídense, así mesmo, as seguintes cuestións:
· Un mesmo módulo impartirase cantas veces sexa necesario para que, na medida do
posible, o reciban tódalas mulleres.
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· Farase un intercambio de módulos, vídeos, transparencias e calquera outro material de
interese entre os centros.
· A impartición dos módulos en cada entidade adecuarase á dispoñibilidade das súas
usuarias.
· Transmitirase a información ós/ás socios/as transnacionais.

IV.3.6.  Reunión  coa  Congapa
O 25 de xuño tivo lugar, no SGI, unha reunión conxunta SGI-Congapa para falar sobre
a implantación do proxecto POMBA nos colexios, dado que constitúen a base de apli-
cación de medidas preventivas previstas no  dito proxecto. A esta reunión asisten o pre-
sidente da Congapa, os/as coordinadores/as responsables dos colexios de Ferrol,
Ribeira e Vigo, a entidade avaliadora e persoal do SGI. Tras expoñe-las actuacións rea-
lizadas ata o momento, adóptanse unha serie de acordos para, a partir do próximo mes
de setembro, impulsar e implementa-la programación prevista.

· O SGI enviará un resumo do proxecto a cada asistente ós módulos preventivos.
· Proporcionarase documentación sobre educación en igualdade, violencia de xénero,
igualdade de oportunidades, etc.
· Enviarase previamente, a cada unha das persoas participantes, o relatorio que se vai
expor para posibilita-lo seu posterior debate por parte do grupo asistente.
· Fomentarase o debate e a achega de propostas e opinións.
· Axeitaranse os contidos ás necesidades e expectativas dos grupos.
· Articularanse os grupos flexibilizando horarios, asistentes, etc.
· Remitirase a folla de avaliación no momento en que cada grupo o considere máis con-
veniente.
· Facilitaráselles o currículo completo dos/das relatores/as ás persoas que en cada cole-
xio coordinen a impartición dos módulos.
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5. DIFUSIÓN DO PROXECTO

Cumprindo coa normativa comunitaria, ó proxecto déuselle unha gran difusión a través da
web da Xunta de Galicia na seguinte dirección : 
www.xunta.es/auto/sgi

Dentro dela, no apartado de proxectos europeos, atópase toda a información correspondente
ó proxecto POMBA.

A páxina tivo numerosas visitas, a información estivo dispoñible a partir de xullo, e actual-
izábase semanalmente segundo se incorporaban novos datos e accións.

A difusión do proxecto realizouse, ademais, a través da revista FMX da Consellería de Familia
e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude nos números 28, 29 e 30, correspondentes ós
tres cuadrimestres do ano 2001. O número 31 da revista FMX publicarase a finais de xaneiro,
e nel resúmese toda a información correspondente ó proxecto. Esta revista, cunha tiraxe de
4.000 exemplares, difúndese entre os concellos de Galicia, distintos departamentos da
Administración autonómica, centros de atención especializada para mulleres, centros xuvenís,
oficinas de emprego, centros de atención sanitaria, asociacións de mulleres, asociacións cul-
turais, ONG, etc. polo que a divulgación do proxecto POMBA abrangue a amplos sectores
da sociedade galega.

O Servicio Galego de Igualdade realiza cada ano unha extensa memoria de actuacións que,
así mesmo, se difunde entre os organismos e entidades anteriormente citados. Na memoria
-da que se editan 2.200 exemplares- correspondente ó ano 2001, no apartado dedicado a
violencia, saúde e exclusión social inclúese o informe final do proxecto POMBA.

A difusión do proxecto realizouse en tódalas xornadas, conferencias, reunións e encontros
que realizou o Servicio Galego de Igualdade, organismo responsable deste. 
Unha vez que se publiquen o contido dos módulos preventivos e paliativos, o informe final e
a avaliación, distribuiranse entre tódalas entidades interesadas no tema -centros educativos,
centros de información á muller, socios participantes no proxecto-.
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6. PROPOSTAS ELABORADAS

Propostas elaboradas polos asistentes ós módulos preventivos nos seguintes colexios:

A  Milagrosa. (Ribeira - A Coruña).
Santa  María  - H. Maristas. (Ourense).
Jesús  Maestro. (Ferrol - A Coruña).
Mª  Inmaculada. (Vigo - Pontevedra).
Amor  de  Deus. (Vigo - Pontevedra). 
Santa  Vedruna. (Vigo - Pontevedra).
Compañía  de  María. (Vigo - Pontevedra). 

RELATORES:
Francisca Margarita Martín Rodríguez.
Mª Jesús Iglesias Pérez.
Mercedes Inza Valiente.
Juan Carlos Prados Moreno.
Carmen Quintana Rodríguez.
Nélida Gallo Franco.
Teresa Domínguez Pérez.
Mercedes Álvarez Lires.
Rosa Mª Brea Paz.
Dores Alonso González.
Carmen Sandar González.
Belén Nogueiras García.

· Aceptar, aínda que sexa doloroso, que a violencia é fundamentalmente un problema dos
homes que afecta e sofren as mulleres (e tamén algúns homes).
· Necesidade de dignificar positivamente a muller 
· Restituíla no que, en xustiza, lle corresponde
· Tomala como modelo que se debe imitar no manexo da agresividade.
· Elas son maltratadas e só, en raras ocasións, son maltratadoras.
· En ocasións, a violencia actúa negativamente sobre a saúde integral das mulleres incluíndo
a súa estabilidade emocional, pero iso non implica que adopten necesariamente actitudes
agresivas.
· Necesidade de que os varóns revisen e constrúan outra identidade masculina, outra forma
menos violenta e máis satisfactoria de ser varón.
· Necesidade de educar nos sentimentos
· Necesidade de educar nos valores: a empatía, a comprensión, maior tolerancia á frus-
tración, a solidariedade, a cooperación, a negociación, o arrepentimento, a responsabili-
dade...
· Recupera-la capacidade de ilusionarnos, o compromiso, a autoridade fronte ó poder (que
pode exercerse mediante o medo e/ou a violencia).
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· Necesidade de responsabiliza-las persoas en conflicto na busca de solucións e de empatía
(poñerse no lugar do/da outro/a).
· Ter presente que:
· A violencia pode silencia-lo conflicto, pero non o resolve, detrás dun conflicto hai sempre
un problema que a violencia tapona.
· A violencia xera violencia.
· A negociación só é posible entre iguais.
· A educación ha de ser un exemplo de autenticidade, por iso require dunha revisión das
nosas actitudes.

· A educación é un labor conxunto entre o centro educativo e a familia. 
· A educación en igualdade pode chegar a ser real, a longo prazo, non hai que buscar resul-
tados inmediatos. O ámbito somos nós e, aínda que parece que existen múltiples situacións
que posibilitan a desigualdade, xuntar esforzos faciliatará que se acade un desenvolvemento
igualitario entre nenos e nenas, entre homes e mulleres.
· Haberá que estimula-la capacidade crítica,  ve-la realidade con outros ollos. Unha opción
é o asociacionismo. Haberá que entrar cara ó futuro con optimismo. 
· Non tolerar determinadas conductas está na nosa  man e  para conseguilo cada un terá
que facelo dentro da súa inmediatez.
· Emoción, respecto, diálogo, responsabilidade son valores "propios" da muller. Haberá que
potencialos tamén no home.  
· A empatía -característica máis desenvolvida na muller- terá que ser potenciada nos homes.

PROPOSTAS para educar en igualdade:
Cos nenos e rapaces:
· Educar para unha vida doméstica en igualdade.
· Estimula-lo achegamento á cultura feminina e a súa valoración. Recoñecerlles autoridade
ás mulleres.
· Promover formas de identidade masculina non baseadas no exercicio do poder e a violen-
cia. Rompe-la idea de que un varón sensible é efeminado e non é home. Ofrecer referentes
masculinos alternativos, non baseados na manifestación de forza e agresividade.
· Educar na empatía, a relación, a comunicación, a valoración, o interese e o respecto polas
persoas e o ámbito.
· Axudar a que expresen toda a súa gama de sentimentos: chorar, rir, ser doce, ser tenro ou
rebelarse.
· Ensinar a resolve-los conflictos sen violencia, a expresar desacordos, a pactar.
· Non minimizar ou tapa-la violencia (son cousas de nenos).

Coas nenas e rapazas:
· Educar no dereito a dicir non, a protexernos, a que ninguén nos mire ou toque como non
nos guste.
· Educar para querernos e valorarnos, apoia-las nosas iniciativas.
· Aprender a valora-la comunicación, a empatía, a relación, a non copiar formas masculinas
de estar no mundo.
· Desenvolve-la autoafirmación, ensinar a poñer límites, a dicir non, facer que se respecten
os nosos desexos e dereitos.
· Ensinar a nomear e recoñece-la violencia, a non a silenciar ou soportar.
· Ensinar a recoñece-los sinais dos rapaces violentos para previr que se establezan relacións
de maltrato.
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Con elas e eles:
· Ofrecer todo tipo de xoguetes e actividades a nenas e nenos e invitalos a que investiguen
novas funcións, novas situacións, deportes diferentes.
· Rompe-los estereotipos sobre as mulleres e os homes. Falar sobre os cambios que se pro-
duciron na nosa cultura, do movemento de mulleres e de varóns.
· Ensinar a nenas e nenos as habilidades domésticas necesarias para unha autonomía per-
soal. Inclúe a repartición do traballo doméstico. Non valora-lo corpo pola beleza ou aparen-
cia física.
· Non obediencia, senón conciencia crítica.
· Valorar e resalta-las actitudes e comportamentos contrarios á violencia: a colaboración, o
respecto, o diálogo.
· Ensinar que respectarse a un mesmo ou unha mesma, é respecta-los demais.
· Ter unha elevada autoestima, valorarse positivamente.
· A educación familiar: a relación de parella é fundamental en tanto en canto actúa como
modelo para os/as fillos/as.
· O diálogo, tanto para a comprensión mutua coma para relacionarse cos fillos e fillas.
Permite, ademais, valora-la información que os mozos e as mozas reciben fóra do ámbito
familiar e, se é o caso, contrarrestala.
· Considerarse persoas, seres humanos,  e non pertencentes a un xénero ou a outro, para
establecer relacións.

· Destácase a necesidade primordial da colaboración entre profesorado e familias, en
ámbalas dúas direccións, pois só nese camiño se poderán resolve-los conflictos e avanzar,
cambiando actitudes pero, sobre todo, anticipándose ás posibles situacións conflictivas.
· Destácase a utilidade de poñer en funcionamento escolas de pais e nais.
· Insístese repetidamente na necesidade de detecta-los problemas, o que se designa habit-
ualmente como violencia larvada.
· Avanzar na concienciación do profesorado no sentido de que sexa educador e non só pro-
fesor ou profesora de...
· É preciso dar un concepto da violencia, non só como violencia física, senón tamén como a
acción de marxinar e non deixar pensar.
· Apúntase a conveniencia de adquirir habilidades para soluciona-los conflictos.

Pais, nais e profesorado deben traballar en equipo, para poder exercer unha mellor edu-
cación en igualdade sobre os seus fillos e fillas.

Cambio nos medios de comunicación, deben ser máis positivos, en igualdade, evitar imaxes
violentas, transformación da imaxe da muller na publicidade, etc.

Sensibilizar e formar a todos aqueles profesionais que traballan con mulleres víctimas de vio-
lencia de todo tipo.

Utiliza-lo diálogo nas relacións co alumnado e as fillas e fillos.

Educación en igualdade dos nenos e as nenas:
· Ensaiar distintas funcións e situacións.
· Expresar sentimentos como chorar, rir, mostrar cariño, ser doce, etc.
· Resolver conflictos sen violencia.
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· Habilidades domésticas (autonomía e desenvolvemento persoal).

Toma de conciencia persoal.
Cambio de normas e valores en toda a sociedade.
Fomenta-lo traballo en grupo: escolas de pais e nais, asociacións, etc.
Participación, meta en moitos casos moi difícil.
Traballo en equipo co profesorado.
Maior formación a tódalas persoas que traballan con mulleres víctimas de malos tratos ou
calquera outro tipo de agresión (policías, persoal sanitario, avogados/as, etc.)

MEMORIA DE AVALIACIÓN PROXECTO POMBA36

Avaliación Galego.qxd  16/12/02  12:38  Página 36



7. CONCLUSIÓNS

7.1.  Medidas  preventivas

Dentro do proxecto POMBA contémplase, na área preventiva, como grupo beneficiario ini-
cial a comunidade educativa na acepción máis ampla do termo, partindo da sensibilización,
orientación e formación conxunta de nais, pais e profesorado en educación en igualdade.

Este obxectivo axústase plenamente ós da Confederación Galega de Asociacións de Pais de
Alumnos (Congapa) que contempla entre os seus fins: a defensa, promoción, desenvolve-
mento e cumprimento dos artigos 26 e 27 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos;
a igualdade de oportunidades e a coordinación de accións necesarias en canto afecte á
instrucción dos fillos e fillas e á súa formación integral, científica, moral, social e relixiosa;o
respecto ás liberdades individuais e á súa promoción persoal. Congapa ofrece, entre outros
servicios, a organización e coordinación de actividades de formación de nais e pais.

Constituída en Santiago de Compostela o 25 de marzo de 1985, integran a Congapa,na
actualidade, seis federacións de APA de Galicia -A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra-Vigo,
Santiago de Compostela e Ferrol- o que supón aproximadamente cento vinte Asociacións de
Nais/Pais de alumnado (APA), que representan algo máis de cen mil familias.

Os centros en que teñen implantación son colexios concertados que imparten educación
infantil, primaria e secundaria, relixiosos; cada un cun Proxecto educativo de centro definido
que abrangue tódolos niveis educativos que estes imparten.

ORGANIZACIÓN  E  DESENVOLVEMENTO  NOS  CENTROS

· Congapa realizou un seguimento continuo do programa dende o primeiro momento, coor-
dinando actuacións e valorando o seu desenvolvemento nas  reunións mantidas este ano.
· Foi necesario flexibilizar tanto as datas de impartición dos módulos como o grupo ideal sux-
erido para adaptalo ás características dos centros elixidos debido a varios factores:
- Participación maior de nais ca de pais. Aparentemente as nais parecen máis implicadas,
pero moitas sono de nenos e nenas pequenos que quedaban ó coidado dos seus pais durante
os relatorios, o que elas mesmas consideraban como habitual.
- Profesorado. Nos niveis educativos que abranguen os centros do proxecto (infantil, primaria,
secundaria), unha gran maioría son profesoras, en especial en infantil e primaria.
- O proxecto abrangue un ano natural pero non o curso escolar. As vacacións de verán sig-
nifican que haxa alumnos e alumnas que deixan o centro e que entren familias novas; en xuño
e outubro as xornadas son unicamente de mañá, etc.
- Adaptáronse as datas e os horarios á organización normal dos centros (dispoñibilidade de
locais, xornada escolar, calendario de actividades, festas do centro, etc.)
- En Pontevedra e Ourense non puido organizarse un grupo estable e os relatorios foron dirix-
idos a persoas de distintos colexios.
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· As APA déronlle publicidade ó proxecto na prensa (que tratou o tema moi favorablemente),
colocaron carteis e difundírono mediante circulares nos centros, o que axudou a que a xente
se involucrase. Así mesmo, explicóuselles ós e ás participantes o sentido e alcance do prox-
ecto e repartiuse o material do que se dispoñía. 
· Tamén facilita o labor das APA contar con antelación cun resumo do proxecto, material de
apoio e currículos concisos e concretos dos/das relatores/as.
· Valoramos moi positivamente a implicación  que  demostrou  o  profesorado dos centros.
· Nos centros en que se formaron grupos estables (Ferrol, Ribeira), a asistencia de partici-
pantes mantívose ata finaliza-lo último módulo.
· O material  de  apoio facilitado polo SGI resultou moi apreciado, polo seu interese, utilidade
práctica e como recordatorio dos temas tratados.

VALORACIÓN  E  SEGUIMENTO

· O proxecto foi en todo momento considerado como de indubidable interese  e  os temas moi
axeitados.
· En xeral valóranse positivamente os relatorios expostos, que axudan á análise de patróns de
conducta na familia e nos centros educativos. 
· No centro de Ferrol considerouse que sería mellor unha presentación do tipo de organi-
zación de xornadas ou charlas-debate máis illadas. En Ribeira, sen embargo, malia consid-
eralas repetitivas, si gustou a regularidade na impartición. Este problema non se deu en
Pontevedra,  onde os relatorios se expuxeron en catro colexios e, polo tanto, foron dirixidas a
persoas distintas.

Considérase moi interesante o intercambio de experiencias. Ademais do seguimento do prox-
ecto nas outras entidades socias, apuntáronse ideas moi importantes que se deben consider-
ar nas formulacións de Congapa ante a Administración educativa, particularmente no que se
refire á necesidade dunha normativa xusta e o máis adaptada posible ás necesidades reais
de compensación educativa e de integración.

Considerouse moi proveitosa a reunión de traballo Congapa-SGI, que serviu para resolve-
los problemas de organización, tendo en conta as particularidades debidas ó tipo de colec-
tivo que representa Congapa.

En canto ó grao de cumprimento de obxectivos, considéranse conseguidos nunha alta por-
centaxe, especialmente cando se puideron establecer grupos fixos ou estables de traballo. No
que respecta ós centros  onde se expuseron os relatorios, atopamos que cumprían previa-
mente xa moitos deses obxectivos (transmisión de valores relacionados coa igualdade de
xéneros, pautas de educación en igualdade non baseada en estereotipos, etc.) e buscaban
máis propostas prácticas para seguir na liña -que xa se vivía con naturalidade no colexio- de
prevención da violencia de xénero de cara a xeracións futuras, especialmente cando nas
familias de moitos alumnos e alumnas aínda se vive esta violencia

VIABILIDADE  DE  REPRODUCCIÓN  DO  PROXECTO  NOS  COLEXIOS

En canto ó efecto multiplicador desexado, favorecendo a formación doutros grupos similares de
debate noutras comunidades educativas, as expectativas son moi positivas xa que o intercambio
de experiencias e posta en común de logros e dificultades -que é unha premisa en Congapa
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como instrumento fundamental para que as APA poidan realiza-lo seu labor con maior eficacia,
do mesmo modo que entre as APA de cada Federación, que traballan e colaboran, pola súa vez,
con outras APA- contribuirá a reproducir este tipo de programas no convencemento de que,
implicándose como membros da comunidade educativa, poden axudar a eliminar esta lacra,
transmitindo valores de igualdade entre nenos e nenas e sentando as bases para unha sociedade
que sexa intolerante coa violencia de xénero.

VII.2.  MEDIDAS  PALIATIVAS

O proxecto POMBA supuxo unha bagaxe importante que se circunscribe ó entendemento da
problemática das mulleres que sufriron malos tratos, a forma de afronta-las consecuencias
emocionais que estes carrexan, e o intercambio de experiencias conxuntas con outras socias
nacionais e internacionais participantes neste labor, con propostas de actuación finalista coas
mulleres víctimas de malos tratos.

Non é unha tarefa doada a de homoxeneizar un grupo de traballo de características socio-
culturais moi diversas. Mulleres marcadas por unha historia persoal individual e social moi
diferente que, malia partiren dunha problemática común -os malos tratos-, o devir das cir-
cunstancias persoais lles fai dar unha resposta máis ou menos axustada ante unha mesma
información percibida. Tampouco é doado fomentar un vínculo de participación e coop-
eración forte entre o grupo cando este é moi diverxente.

Como experiencia piloto, non só resulta sumamente válida para que poida ser impartida a
futuros grupos de mulleres, senón que tamén resultou un modo importante de actuación con
mulleres víctimas dos malos tratos, tanto dende unha perspectiva grupal, coma individual.

Como todo proxecto innovador tivo as súas dificultades. A pesar dos coñecementos técnicos
previos, non se partiu dunha tabula rasa, esta última non tiña moitas pautas de actuación
concretas que puidesen axudar a avanzar pola senda da identificación das emocións e da
autoestima das mulleres que a perderon ou mesmo que nunca a chegaron a alcanzar.

O traballo documental foi amplo e levou consigo unha preparación metodolóxica que fixo
máis sinxelo logra-lo manexo da dinámica de grupo con mulleres.

Resultou moi útil o material enviado por outras entidades colaboradoras no proxecto.

A duración do proxecto pareceu moi breve, aínda que o tempo previsto para a realización foi
de doce meses, o tempo real de impartición de módulos foi menor, debido a que nos meses
de verán, nalgúns centros, se viu minguada a asistencia de mulleres, o que pospuxo a impar-
tición da materia.

En canto ós obxectivos que se pretendía conseguir:
· reforza-la autoestima
· dignifica-la situación das mulleres
· promove-la desculpabilización
· consegui-la estabilidade emocional

Considérase que non é posible ve-los resultados en tan pouco tempo, senón que se debería
establecer un traballo máis continuado e realiza-la avaliación do aprendido nos módulos no
momento en que se dea unha situación na  vida cotiá das mulleres que se poida valorar.
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Tras imparti-los módulos, constatouse que as usuarias dos centros manteñen un maior
interese por aqueles temas relacionados coa súa vida cotiá. Así mesmo, os módulos impar-
tidos de xeito práctico e dinámico estimularon a súa participación e o diálogo entre elas.
En xeral, considérase que o proxecto foi unha experiencia moi positiva, tanto para as mulleres
coma para o equipo que o levou a cabo.

Este equipo en Galicia estivo composto polas seguintes persoas:
-Mª Carmen Alonso González e Rita Mª Piñeiro Vázquez, centro Vagalume.
-Mª Luisa Rodríguez Don, centro tutelado de Culleredo.
-Mª Dolores Alonso González, Mª Carmen Riaño Quintela, casa de acollida de Ourense.
-Concepción Fernández Aboal,Mª José Corbacho Cortegoso, Rocío Videla Martínez,
casa de acollida de Pontevedra.
-Marta Novo Rosario, Mª Carmen Sandar González, centro de día de Lugo.

En canto ás entidades comunitarias, a aplicación do proxecto POMBA baseouse na violencia
de xénero, pero tamén dende o punto de vista da inserción laboral, piar fundamental na loita
contra a violencia.

Traballaron coas mulleres pouco cualificadas, que se inscriben nos procesos de reinserción,
pero igualmente cos formadores e formadoras dese público.

A forma de traballo xustifícase baixo dous principios:
· No eido de formadores/as dos organismos de inserción socio-profesional, tratouse de tra-
ballar baixo o concepto de xénero en si mesmo, para intentar transmitir esta análise na súa
práctica profesional co seu público.
· No eido das mulleres en reinserción nos diferentes organismos, traballar sobre o empon-
deramento a través dunha reflexión sobre as causas das súas condicións de vida e sobre as
súas reivindicacións para mellorar, a través da expresión destas últimas e do encontro con
outras mulleres na súa mesma situación e, finalmente, a través dunha marcha cidadá para
leva-las súas reivindicacións ante o persoal político responsable.

Despois de imparti-las conferencias conclúen que:
· Os debates ou as postas en común se porán por escrito.
· O grupo de traballo encargado da organización dos relatorios fará chega-lo conxunto das
reivindicacións ó persoal político, asociacións de mulleres, conferencias de prensa, publi-
cacións, etc.
· Se lle deu unha gran difusión ó proxecto, e se valorou, en xeral,  moi positivamente.

VII.3.  Medidas  ponte  entre  as  preventivas  e  as  de  apoio  básico  en  situacións  de  agresión

Previ-la violencia de xénero de cara ás xeracións futuras, articular actuacións para que, a
través dunha educación en igualdade, os/as mozos/as de hoxe se realicen como persoas ple-
nas non mediatizadas por estereotipos de xénero, apoiar familias e persoal docente na súa
importantísima función de educación e proporcionarlles formación e ferramentas para
cumprir optimamente o seu labor de brindar iguais oportunidades a rapaces e rapazas, é
unha tarefa preventiva imprescindible para inicia-lo camiño da erradicación da violencia con-
tra as mulleres e a construcción e consolidación dunha sociedade plural, equitativa, paritaria
e solidaria, na que a violencia chegue a ser considerada como unha aberración e, polo tanto,
como un fenómeno exento de calquera indicio de comprensión, xustificación e tolerancia.

MEMORIA DE AVALIACIÓN PROXECTO POMBA40

Avaliación Galego.qxd  16/12/02  12:38  Página 40



Esta tarefa de prevención é prioritaria como o é tamén dota-las mulleres víctimas de violen-
cia de todos aqueles mecanismos, oportunidades e ferramentas que lles posibiliten realiza-los
seus propios proxectos de vida afastadas das durísimas e crueis condicións nas que, en múlti-
ples ocasións, se desenvolven, evitando que estas situacións se fagan crónicas e se normali-
cen como unha parte inherente das relacións entre xéneros.

Aparentemente, estas dúas liñas de traballo están illadas e incomunicadas entre si, tendo a
primeira, é dicir, a actuación preventiva, unha consideración social moi positiva, aceptada e que
se divulga con claridade partindo da consideración de que calquera actuación neste sentido é
meritoria en si mesma e ás persoas que a levan a cabo se lles atribúe un nivel especial de sensi-
bilidade co problema que, aínda sen estar presente nos seus ámbitos profesionais e de relación,
os preocupa e procuran atallalo.

Isto non deixa de ser unha realidade constatable, pero só en parte. A violencia de xénero,
afecta a todas e cada unha das mulleres do mundo nalgún momento da súa vida, nalgún dos
seus ámbitos de desenvolvemento e, sen dúbida, con maior ou menor intensidade.

Cando falamos de actuacións para palia-los efectos da violencia, de forma estereotipada,
pensamos unicamente naquelas situacións que revisten unha urxencia e unha gravidade
extrema. Malia ser certo que son de atención prioritaria aquelas situacións que se presentan
como máis favorecedoras da deterioración integral das mulleres víctimas de agresións moi
graves, existen, no ámbito de cada unha das persoas, infinidade de situacións de violencia
de xénero que, revestidas e amparadas por costumes, estructuras sociais, modos de mani-
festación da cultura propia de cada zona ou colectivo, non só pasan desapercibidas senón
que son toleradas dun xeito manifesto por parte da case totalidade da cidadanía.

Entre a prevención e a educación en igualdade e o apoio, atención e orientación que é pre-
ciso prestar a aquelas mulleres en que a violencia mostra a súa cara máis perversa e destruc-
tora, é preciso incorporar medidas que deben levar a cabo a xeneralidade da sociedade, os
poderes públicos, os profesionais, as entidades que poderían ser consideradas como fío con-
ductor entre as situacións iniciais de prevención e as medidas finais de apoio. Entre estas
medidas destacamos:
· Máis protección xurídica para a muller. Nos casos de malos tratos débense de adecuar
legalmente sancións e castigos e evita-la impunidade
· Garantir inequivocamente a seguridade das mulleres agredidas evitando que teñan que
adoptar actitudes heroicas.
· Buscar solucións para que eses agresores non prexudiquen, coas súas accións, a vida de
gran parte da poboación de mulleres, nenos e nenas.
· Accesibilidade total a unha vivenda para as mulleres que se atopen nunha situación de reg-
ularización da súa vida ante unha separación por malos tratos e que teñen cargas familiares.
· Creación de postos de traballo onde as mulleres menos cualificadas poidan desenvolver
tarefas laborais, ou ben combinar formación con práctica remunerada.
· Formación e información para os axentes sociais que traballan no mundo educativo para
lograr detecta-los malos tratos ou a súa vivencia nos centros escolares.
· Dota-los centros de persoal cualificado e de recursos para poder detectar casos de malos
tratos e intervir a tempo. Ofrecerlles axuda a nenos e nenas, mozos e mozas cando sofren
situacións de violencia no colexio.
· Desvelar situacións de violencia consideradas como menos graves ou integradas no con-
cepto de violencia branda.
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· Denuncia-la violencia estructural como aquela que posibilita as agresións sufridas por
mulleres individualmente.
· Considera-la violencia económica como un dos factores fundamentais que impiden que as
mulleres teñan a posibilidade real de reorganizar proxectos propios de vida.
· Implica-la sociedade civil na tarefa de rexeitar calquera tipo de violencia, aínda cando se
considere que ese nivel de gravidade é irrelevante.
· Sensibilizar a tódalas mulleres e á sociedade en xeral sobre a violencia de xénero partindo
da convicción de que as mulleres maltratadas non teñen ningunha especificidade concreta
que as aboque a ser víctimas de agresión.
· Tomar conciencia de que nos nosos ámbitos próximos se producen tamén situacións de vio-
lencia que, con frecuencia, preferimos ocultar  esperando que os problemas xerados pola
desigualdade de xénero se resolvan por si mesmos
· Considera-las mulleres víctimas de agresións como suxeitos activos na resolución dos seus
problemas e non obxecto de atención e estudio.
· Ter presente que as situacións de violencia grave ou menos grave nos poden afectar en cal-
quera momento da nosa vida aínda que pretendamos ser inmunes a elas.
· Abordar dende os medios de comunicación, campañas de sensibilización e traballo profesional,
a durísima problemática da violencia de xénero dunha forma rigorosa, respectuosa, preservando
a privacidade das mulleres que a sofren, evitando así converte-las súas dramáticas situacións en
espectáculos baseados no morbo e no insán interese pola vida e problemas alleos.
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I. - AVALIACIÓN DO PROXECTO

O seguimento do desenvolvemento do proxecto e dos seus resultados parciais realízao a enti-
dade responsable deste, en colaboración coas entidades participantes, a través da elabo-
ración de informes periódicos de actividades, que se transmiten á coordinación do proxecto
e se expoñen no desenvolvemento das diferentes reunións de traballo celebradas.

Así mesmo, e en aplicación das esixencias implícitas no proxecto, realízase unha avaliación
externa continua.

Celebración  de  reunións.

Para a correcta aplicación e seguimento do programa leváronse a cabo diversas reunións e
sesións de traballo colectivas, dúas delas con carácter trasnacional.

I    Reunión  transnacional  e  de  seguimento:  
23 e 24 de marzo de 2001.

II  Reunión  de  seguimento  de  socios  nacionais:    
11 de xuño de 2001.

III  Reunión  de  seguimento  de  socios  nacionais:  
1 de outubro de 2001.

IV  Reunión  transnacional  conclusións:  
1 de decembro de 2001.
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II. - METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN EXTERNA

O proxecto POMBA preséntase como unha acción inmediata de aplicación e como unha
proposta a medio e longo prazo, é dicir, constitúe en si mesmo unha EXPERIENCIA PILOTO
que se espera transferir e aplicar nun futuro próximo. Esta consideración obriga a definir unha
metodoloxía de traballo específica, con visión de futuro, na que é imprescindible adoptar
tódalas ferramentas necesarias para detectar todos e cada un dos elementos ou factores que
cómpre adecuar para viabilizar ó máximo a transferencia do modelo e do programa a out-
ras comunidades educativas e a outros centros de acollida de mulleres maltratadas.

Por todo isto, desenvolvemos un achegamento ó proceso de avaliación, unha metodoloxía de
avaliación adaptada á consecución de propostas con visión de futuro, máis que a unha
avaliación puramente cuantitativa, que mesmo puidese chegar a desmotiva-los axentes que
desenvolveron o proxecto POMBA, o que pode poñer en perigo a súa viabilidade práctica xa
que a operatividade do proxecto depende directamente da motivación e do esforzo directo
dos devanditos axentes. Non obstante, a información referente a consideracións cuantitativas
e cualitativas foi analizada e valorada tal e como se pon de manifesto na documentación
achegada neste informe. 

Por outra banda, e tal como quedou exposto no resumo do proxecto, nel defínense dous  gru-
pos de traballo claramente diferenciados, G-11 e G-22, non só en canto a destinatarios/as
finais, senón no relativo a procedemento, aplicación e obxectivos que se pretenden acadar.

G-11 formado por nais, pais e profesorado.
G-22 constituído por mulleres víctimas de violencia.

Sobre cada grupo defínense uns obxectivos específicos, así;

G1 Medidas  preventivas: a educación en igualdade, transmitida dende dentro do ámbi-
to familiar e dende o colectivo docente/educativo, para erradica-la violencia de xénero.

G2 Medidas  paliativas: rehabilitación emocional de mulleres víctimas de violencia, a
través de pautas de recuperación da autoestima, da dignidade e da propia valoración.

Sobre cada grupo defínese unha organización  de  traballo:

G1 Sistema  de  traballo  en  medidas  preventivas. Este grupo organízase a través da
Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos, en diante CONGAPA, que
selecciona catro Asociacións de Pais de Alumnos, (en diante APAS) constituídas en catro
centros escolares, con dinámica e inercia de traballo xa consolidada.

Os centros seleccionados corresponden ás cidades de Vigo, Ourense, Ferrol e Ribeira
como referentes de núcleos de poboación tipo. Así, Vigo representa o centro metropoli-
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tano máis importante do territorio galego; Ourense, núcleo urbano de tamaño medio, é
referente dun contexto de interior, con importantes fluxos migratorios dende o seu ámbi-
to inmediato; Ferrol representa unha cidade media de costa, con importantes procesos
de reaxuste económico e social; e por último, Ribeira, que constitúe o referente dun
medio entre rural e urbano de gran dinamismo. 

Nos devanditos centros seleccionados celébranse as sesións dos módulos preventivos,
impartidas por diferentes relatores e relatoras especialistas, seleccionadas polo Servicio
Galego de Igualdade. 

G2 Sistema  de  traballo  en  medidas  paliativas. A organización do traballo deste grupo ten
un carácter eminentemente flexible, acomodando a súa aplicación ás peculiaridades e
necesidades de cada centro. Cómpre ter en conta que os centros socios traballan con situa-
cións moi diferentes, así cabe distinguir:

TIPO  DE  CENTRO LOCALIDADE USUARIAS TEMPO  COMO  MÁXIMO  
DE  PERMANENCIA

Casa  de  acollida Mulleres maltratadas
Adoratrices Ourense víctimas de violencia en 3 meses

estado de shock fuxidas
Sta. Teresa Pontevedra súa residencia habitual.

Mulleres en proceso de
Piso  tutelado Culleredo readaptación e integración 1 ano

a unha vida normalizada.
Centro  de  días Mulleres prostitutas en
Vagalume Santiago exercicio activo, gran voluntario
Cáritas Lugo volume de inmigrantes.

Cada centro socio do proxecto organiza, dentro da programación de traballo propia, a
celebración das sesións de módulos paliativos, adaptándose ós horarios e necesidades
das usuarias, como destinatarias finais das medidas paliativas. 

Método de aplicación  do  proxecto:

G1 Aplicación  do  proxecto  en  medidas  preventivas. Orixinariamente pensouse en que as
responsables do proxecto nos centros onde se impartían medidas paliativas, tras unha
xornada de formación específica, fosen, á súa vez, as responsables de levar a cabo a
exposición dalgúns dos módulos preventivos, contando ademais coa participación e
colaboración doutras relatoras, con experiencia específica.

O calendario para a celebración das sesións de impartición dos sete módulos foi con-
sensuado, baixo a coordinación da CONGAPA, entre cada centro educativo como sede
da celebración das sesións de traballo, a súa  APA correspondente, como axente dina-
mizador con poder de convocatoria da comunidade educativa, e o Servicio Galego de
Igualdade como responsable da selección e coordinación das e dos relatores.

G2 Aplicación  do  proxecto  de  medidas  paliativas. Trala sesión de formación específica
destinada ás responsables dos Centros participantes, comprobouse que debido ás hete-
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roxéneas dinámicas de traballo que impón a especificidade dos seus centros, non resul-
taba conveniente adoptar unha única metodoloxía.

As circunstancias e variables que se conxugan nestes Centros son: 
inestabilidade no tempo de permanencia
a situación de crise do proceso no que están as mulleres.

Determinouse pois que, por tratarse dunha experiencia piloto, podería resultar enrique-
cedor favorecer diferentes tipos de experiencias metodolóxicas, adaptadas a situacións
eminentemente prácticas e transferibles a centros de casuística e perfil similar. 

A aplicación dos módulos paliativos realizouse, xeralmente, a través das responsables
de cada institución, que foron as artífices da adecuación do proxecto ó seu centro e da
elaboración de contidos específicos, o que indefectiblemente supuxo un notable esfor-
zo persoal.

Dada a heteroxeneidade dos grupos de traballo e baseándose no exposto anteriormente,
faise necesario definir unha metodoloxía diferenciada e flexible, adaptada para cada grupo
de traballo G1 e G2.

Metodoloxía  de  avaliación  G1  : medidas  preventivas.

Pártese dun dobre cuestionario base: 
a) destinado á relatora de cada módulo en cada centro.
b) destinado ás persoas asistentes a cada sesión. 

Os cuestionarios son confeccionados en función de aspectos tales como, a didáctica, o
impacto que se xera, o grao de interese espertado na audiencia... razoado desde o punto de
vista de que se trata dunha experiencia piloto e é máis interesante saber qué grao de interese
esperta de cara á súa implantación regularizada ca unha avaliación cuantitativa do grao de
coñecementos adquiridos sobre a violencia de xénero, xa que a prevención non está basea-
da no nivel de coñecementos senón na interiorización de respostas prácticas.

Debido á forte sensibilización que suscita este tipo de cuestións, a demanda de resposta impi-
de un achegamento directo ó cuestionamento verbo do cambio de actitudes sobre as
relacións de poder, relacións en igualdade... referidas á violencia de xénero, e, polo tanto,
decidiuse non abordar directamente estes aspectos. 

Ademais, o deseño do cuestionario de avaliación debía de esixir un tempo de execución pru-
dente, que non gravase a asistencia ó módulo cun tempo extra excesivo xa que debía cubrirse
trala celebración das sesións, porque de non o facer así podía producirse un nivel de atrición
de resposta, perdendo toda posibilidade de recepción de información, ou desviando os resul-
tados finais obtidos. Deste xeito, tanto o número de ítems como o de opcións de resposta a
cada ítem mantivéronse dentro duns límites razoables.

En atención á condición de experiencia piloto, o cuestionario tamén pretendía recolle-las súas
propostas de melloras e/ou cambios no proxecto, como información básica para adapata-lo
programa a futuras aplicacións.
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En resumo, co cuestionario perséguese defini-la valoración dende as dúas ópticas, o trans-
misor da información e o receptor, estima-los niveis de satisfacción, interese e adecuación dos
diferentes módulos e, á súa vez, dos distintos relatores e relatoras. Detectar aspectos que pre-
cisan melloras ou cambios e permiti-la súa emenda dentro do mesmo proxecto.

Procedemento:
Os cuestionarios, unha vez elaborados e supervisados polo SGI, editáronse nos dous
idiomas oficiais da comunidade autónoma, galego e español e fóronlle entregados en
man ó relator ou relatora responsable de cada módulo e para de cada centro, co obxec-
to de que sexan distribuídos, cubertos e recollidos durante a celebración dos módulos.

Unha vez que os asistentes á sesión cobren os cuestionarios, son recollidos e remitidos
polo/pola relator/a mediante mensaxería, este/a ademais incorpora as súas valoracións
persoais e suxestións, de maneira que sexa posible realiza-la avaliación continua e obter
resultados cuantitativos e cualitativos practicamente en tempo real, o que permite inter-
vir e resolver desviacións non desexadas durante o proceso.

Co obxecto de poder recoller valoracións, incidencias, opinións e suxestións, mantívose
un contacto directo coa responsable da Secretaría da Federación de APAS de Ferrol,
como coordinadora das relacións coa CONGAPA e transmisora das incidencias no resto
dos centros. 

Metodoloxía  de  avaliación  G2:  medidas  paliativas.

O grupo de medidas paliativas, aínda que contén elementos comúns, está constituído por
socios con moi distinto sistema de xestión e organización, o que obriga a considerar certas
premisas de partida. Quizais o elemento máis singular o representen as casas de acollida,
onde o  anonimato é unha obriga e unha responsabilidade. Esta circunstancia non permite
contacto directo coas receptoras do programa. 

Así mesmo, e partindo de experiencias previas, presuponse que algunhas das participantes no
grupo de medidas paliativas presentan dificultades de lectura e expresión escrita, circunstan-
cia que dificulta e impide a formulación dun cuestionario dirixido directamente ás usuarias
das distintas entidades asociadas ó proxecto POMBA. 

Ante tales circunstancias faise necesario definir un sistema de traballo con apoio directo nas
relatoras e traballadoras do centro, como receptoras da evolución das usuarias a través do
proceso de aplicación do proxecto e como transmisoras das opinións vertidas ó longo do pro-
ceso. Así mesmo, e considerando a aplicabilidade do proxecto de cara a un futuro, resulta
moito máis operativo recolle-las propostas e dificultades que apunten as responsables direc-
tas dos diferentes centros, xa que non se podería implantar ningún módulo paliativo para as
usuarias deste tipo de institucións, sen contar, por suposto, coas profesionais e responsables
da súa aplicación.

De igual modo, e en proceso paralelo, cada socio ten a súa planificación de traballo e axei-
ta os módulos á programación particular do centro, á oportunidade do momento e á
situación de receptividade na que se atopan as usuarias, tamén á conveniencia dun desen-
volvemento grupal, individual ou colectivo.
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A  avaliación  medirá:
· O incremento de información adquirida. 
· A comprensión, aceptación e incorporación dos conceptos manexados. 
· A aplicabilidade e ou validación das pautas definidas.
· A identificación de situacións expostas.
· A escala de satisfacción obtida.
· A operatividade do sistema de traballo.

Procedemento:
Deseñouse un cuestionario base tipo, común para tódolos centros asociados ó proxec-
to, que se cobre unha vez desenvolvido cada módulo. O cuestionario cóbreo a relatora
e nel reflíctense as súas valoracións verbo  do grupo de mulleres co que traballou,
podendo optar por unha metodoloxía de grupo ou individual, segundo, ó seu xuízo, esti-
mase máis oportuno, xa fose polo tema do módulo ou polas situacións persoais ás que
anteriormente nos referimos.

Solicítaselle ó relator ou relatora responsable que manifeste as dificultades que tivo no
proceso e, paralelamente, pídeselle unha valoración e avaliación do proceso, coa
mesma intención de enfoca-la avaliación cara a unha serie de melloras ou propostas
positivas do proxecto piloto que se desenvolveu.

Unha vez recollidas tódalas avaliacións dos diferentes módulos de cada institución,
organízase unha visita a cada centro de traballo para celebrar unha entrevista semies-
tructurada coa entidade responsable do proxecto e as e os relatores, co obxecto de reco-
ller e recapitular todas aquelas peculiaridades e diferencias de funcionamento, dificulta-
des que apareceron durante o proceso e propostas de adaptación metodolóxica ó fun-
cionamento de cada centro.

As entrevistas realízanse de forma personalizada no ámbito seleccionado por cada unha
das participantes. A duración prevista das entrevistas era de 30 a 45 minutos, se ben a
execución real tivo unha duración media de entre 2,30 e 3,30 h.

Avaliación  dos  socios  transnacionais:
O seu ámbito de traballo intégraos dentro do grupo de medidas paliativas, malia os seus
enfoques, en canto a obxectivos, ser coincidentes cos previstos para este grupo. O sistema
operativo de funcionamento e o método de traballo foi personalizado para cada caso, polo
que a avaliación se fai dende dúas ópticas :

1. Valoración da transnacionalidade do proxecto, como un marco de inter-cambio de
experiencias. Referido ó desenvolvemento dos encontros e reunións transnacionais así
como ó intercambio permanente de información.

2. Valoración da execución do proxecto segundo o seu método e obxectivos propostos.
Referido á información da proposta de traballo de cada socio transnacional e á docu-
mentación transmitida dos traballos e resultados obtidos en cada caso. 
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III. - GRUPO DE TRABALLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS - G1

III.1.  -  PARTICIPACIÓN.

Antes de proceder a presenta-las conclusións sobre o desenvolvemento do programa nas
catro localidades/colexios que participaron no proxecto POMBA, cómpre comenta-las
desviacións (e as súas razóns) con respecto ó número de participantes.

Orixinalmente o proxecto fora deseñado para que cada un dos sete módulos estivese com-
posto por un grupo de trinta asistentes como máximo. Ese grupo ideal estaría composto por
catro categorías de asistentes: dez nais, dez pais, cinco profesores e cinco profesoras.

Sen embargo, dende a primeira reunión de seguimento realizada houbo que redeseñar esta con-
cepción inicial en canto ó número e composición dos grupos. Os centros onde se levaban a cabo
os módulos non tiñan unha distribución igualitaria entre docentes de acordo co xénero, o número
de profesoras era desproporcionadamente maior có de profesores. A distribución ideal entre
sexos non se corresponde co mapa real de distribución de docentes, xa que no ensino o profe-
sorado é eminentemente feminino, sobre todo en niveis de educación primaria e secundaria. O
feito de que os centros participantes fosen destes niveis de ensino e maioritariamente de relixiosas
acentúa aínda máis a desviación cara ó polo feminino. Exactamente o mesmo problema de
nesgo de asistencia con respecto ó sexo se observa no tocante ós proxenitores. Este nesgo pódese
observar nas catro gráficas que recollen a asistencia a cada unha das sesións nos centros.

Os datos relativos ó módulo III de Vigo, non teñen validez para o efecto das consideracións
que se expoñen, xa que o número de asistentes neste caso foi de 2 e, ante tan reducida
mostraxe, non resulta correcto o seu cómputo. 

Deste xeito, e atendendo á retroalimentación obtida pola capacidade de convocatoria nos
primeiros dous módulos, reestructurouse a composición dos grupos de acordo con dous
parámetros:

O número de asistentes rebaixouse de 30 a 20.
Prescindiuse do réxime de cotas por categorías.

Aínda así, a desviación observada na nova composición dos grupos chegou a alcanzar límites
preocupantes nalgúns centros, como se pode apreciar na gráfica de desviación das previsións
de asistencia.

Á hora de valora-las desviacións, hai que ter en conta que só en Ferrol se impartiron os sete
módulos por separado, co que a desviación sinalada no gráfico afecta a un total posible de
140 asistencias (novo total recalculado). 

Como se pode apreciar nas táboas de control de asistencia que figuran no anexo, a asisten-
cia por módulos foi excesivamente heteroxénea entre os catro centros, e mesmo dentro dun
mesmo centro, para as diferentes sesións.
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Por outra banda, no resto de centros esta relación módulo/sesión non se mantivo, observán-
dose as seguintes incidencias no desenvolvemento dos módulos:

1. En Ourense, por exemplo, só levaron a cabo catro sesións, e impartíronse os módu-
los catro a sete nunha única sesión. 

2. En Vigo non se impartiu o módulo número catro.

3. En Ribeira, non se impartiu o módulo catro e, para os efectos de avaliación, os datos
dos cuestionarios do módulo VI e VII achegáronse de forma agregada. 

A pesar desta re-estructuración á baixa en canto ó número de asistentes, tres módulos tiveron unha
asistencia de tres persoas ou menos (ver táboas de participación no anexo), en concreto, o módu-
lo III de Vigo e os módulos II e III de Ourense. Eses módulos foron descartados da representación
gráfica que figura no anexo porque  se recollen os diferentes apartados avaliados en cada módu-
lo e estes non podían aparecer debido a que o número de asistentes era menor có de categorías
de resposta en varios ítems.

Tódalas incidencias recollidas, en canto á desviación nas previsións de asistencias e á non-
impartición dos módulos nos diferentes centros, permiten que a avaliación do desenvolve-
mento deste proxecto, pola súa propia natureza de proxecto piloto, presente  unha serie de
suxestións para o desenvolvemento de empresas similares no futuro.

III.2.  -  AVALIACIÓN  DAS  PERSOAS  ASISTENTES.

En xeral, as persoas que asistiron ós módulos responden de  forma  positiva á pregunta de se
lles  recomendarían  a  outras  persoas  a  participación  neste  programa, isto indica que a expe-
riencia é favorable. Na gráfica Recomendación xeral pódese observar que esta resposta foi
maioritariamente afirmativa xa que o 92% das persoas asistentes ó programa recomendaría
a experiencia.

No gráfico de recomendación segundo centro, onde se recolle a media para tódolos módu-
los impartidos en cada centro, pódese observar que esta recomendación positiva presenta
unha diferencia  pequena, sempre nun rango alto, xa que oscilou entre un 78% no caso de
Vigo, e un 99% no de Ribeira.

Particularizando a resposta neste apartado para os diferentes módulos en cada un dos centros:

·  Ferrol. Salvo o módulo VII que tivo a resposta menos positiva (63,6%, aínda que cunha
porcentaxe de non contesta do 27,3%), o resto de módulos foi valorado positivamente
por case nove de cada dez asistentes.

·  Ourense. Das catro sesións que se levaron a cabo, só unha delas, a dedicada ós módu-
los catro a sete, non chegou á recomendación unánime dos asistentes. 

·  Ribeira. De xeito similar ó acontecido en Ourense, a recomendación unánime foi a
tónica xeral.
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·  Vigo. A diferencia da tónica xeral, Vigo foi o centro no que as puntuacións foron máis
baixas neste apartado. Sen embargo, a excepción do módulo 3 no que as persoas asis-
tentes se dividiron entre unha resposta positiva e negativa ó cincuenta por cento, o resto
dos módulos foi recomendado, como mínimo, por sete de cada dez asistentes. 

III.3.  -  CON  RESPECTO  Á  SATISFACCIÓN.

En xeral, conséguese un alto  nivel de satisfacción. Globalmente un 60% das persoas asis-
tentes manifestan unha gran satisfacción pola súa participación. 

Por centros, a tónica xeral segue sendo moi elevada e só no apartado de módulos concretos
(gráficas do anexo) se aprecia algunha diferencia significativa, como acontece co módulo III.
Así, mentres que este módulo é o único no que se chega a unha satisfacción plena en Vigo
(un 100%), coas salvidades xa apuntadas dado o reducido número de asistentes, a súa imple-
mentación en Ferrol presentáno-la outra cara da moeda, xa que o 75% das persoas asistentes
quedou nada ou pouco satisfeito. 

III.4.  -  CON  RESPECTO  Ó  INTERESE.

O interese que manifestaron as persoas participantes sempre se mantivo como  MOI  ALTO ó
longo de todo o proceso. 

Como pode apreciarse na gráfica por centros, o interese espertado polos módulos obtivo
sempre unha cualificación máxima por parte de máis do 80% das persoas asistentes.

Particularizando este apartado por centros, obsérvase como característica que o interese sus-
citado polos módulos mostra patróns diferentes dependendo dos distintos centros (gráficos
por centros do Anexo). Así, mentres que en Ribeira a tendencia é descendente, en Ourense,
aínda que só se puideron analizar dúas das catro sesións que se celebraron, é ascendente. 

Este mesmo repunte do interese apréciase nos dous centros restantes. En Vigo o proxecto
remata cunha cualificación máxima. Pola súa banda, no centro de Ferrol, onde se levou a
cabo o proxecto da forma máis completa (sete sesións dedicadas cada unha a un módulo)
hai un perfil quebrado que mostra un lixeiro cansazo que, sen embargo, se recupera no
módulo sete (100%  de  Interese).

III.5.  -  CON  RESPECTO  Á  CLARIDADE.

Como se pode apreciar na gráfica correspondente, as presentacións dos e das relatoras no
conxunto de sesións que se levaron a cabo obtiveron unha valoración global que se podería
cualificar de brillante. Para as dúas terceiras partes de participantes, as sesións que se impar-
tiron nos diferentes centros (dezaoito) foron cualificadas cunha puntuación máxima por oito
de cada dez asistentes.
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III.6.  -  CON  RESPECTO  Á  NOVIDADE.

A diferencia das conclusións que se poden desprender dos apartados anteriores, o apartado
de Novidade é o que recibe cualificacións máis baixas. A cualificación global deixa ver un
resultado segundo o cal para máis da metade dos e das asistentes a información presentada
é Pouco/Nada  Novidosa. A explicación deste baixo resultado débese á sensibilización social
que existe sobre a temática presentada nos diferentes módulos. 

Este resultado pódese apreciar en cada un dos centros e de forma xeneralizada para cada
unha das sesións celebradas con independencia da temática abordada. Ademais, esta impre-
sión xeneralizada entre as persoas asistentes non pode ser atribuída a unha inhibición de elec-
ción de resposta, xa que a elección dos e das participantes no ítem foi moi alta (o campo
referido a sen resposta non aparece consignado con moita frecuencia).

III.7.  -  CAMBIOS  DESEXADOS.

Tendo en conta a circunstancia de que o conxunto de participantes foi unánime na recomendación
deste tipo de traballo a outras persoas e despois de analiza-los diferentes aspectos que recollen a
súa experiencia, un apartado interesante serían os  cambios  desexados  nos  módulos. 

Lamentablemente, a análise deste apartado de Cambios tórnase moi complicada xa que a
categoría máis elixida é a inhibición a pronunciarse en calquera sentido, como se pode apre-
ciar nas gráficas xerais. 

Globalmente só a Participación parece se-lo aspecto onde, en conxunto, se sinala o desexo
de cambios neste apartado.

Consignando unicamente os ítems nos que a elección de resposta se manifestou maioritaria-
mente no desexo de que os cambios se producisen nunha determinada magnitude (nada,
pouco, moito), os aspectos que se deben destacar dentro da pregunta ¿en  que  medida
poderían  mellora-lla  calidade  e  interese  dos  módulos? Ilústranse na táboa seguinte:

ESTRUCTURA METODOLOXÍA PARTICIPACIÓN DURACIÓN
FERROL 
OURENSE 
RIBEIRA
VIGO

Cada cela coloreada amosa os aspectos que, en cada centro, recibiron unha moderada
resposta positiva no tocante ó desexo de executar cambios en tales apartados.

Como se pode apreciar, salvo no caso de Ourense, as suxestións manifestadas noutros cen-
tros son mínimas. Sen embargo, non se debe perder de vista que, das sete sesións previstas
en Ourense, só se levaron a cabo dúas e o número de asistentes foi de tres persoas. Como
contraste o caso de Ferrol, único centro no que se realizaron as sete sesións, unha por cada
módulo, e o único aspecto salientable é o referido á participación.

O maior desexo de participación é algo que as persoas asistentes sinalan maioritariamente
(só en Vigo non se mantén esa tendencia), aínda que non se pode concretar neste momento
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se este desexo manifestado se refire á dinámica das sesións, ou ó desexo de que, aínda dán-
dose un bo nivel de participación, preferirían que esta fose incluso máis elevada. O que
parece non estar relacionado é a constricción temporal das sesións, xa que só en Ourense se
sinala este aspecto. Por outra parte, no centro de Ourense foi no que se levou a cabo un
menor número de sesións. De calquera xeito, este desexo de participar debe ser tomado
como algo positivo, como resposta a un interese.

III.8.  -  PERSPECTIVA  DOS  RELATORES  E  RELATORAS.

Os cuestionarios dos relatores e relatoras permítennos ver dende o outro lado a reacción que
a participación no proxecto significou para as persoas asistentes. Aínda que non tódolos rela-
tores e relatoras cubriron tódolos ítems dos cuestionarios, e nalgún caso a avaliación dalgún
relator ou relatora non nos foi facilitada, en xeral, a resposta foi excelente. Os resultados
nesta sección realizáronse sobre as avaliacións dun total de vinte relatores e relatoras que
participaron no desenvolvemento do proxecto.

En primeiro lugar é destacable que a resposta dos relatores presentou unha uniformidade
similar á dos e das participantes. En xeral, os e as relatoras pensan que os e as asistentes
atoparon os diferentes módulos como moi  interesantes  (80%)  e  útiles  (80%). Isto correspón-
dese coa valoración das persoas participantes no apartado de interese (84% das persoas asis-
tentes avaliaron a participación como moi interesante).

Esta boa sintonía evidénciase aínda máis claramente na percepción da novidade que supuxo
para os e as asistentes a información presentada. A novidade, que é o aspecto menos valo-
rado polas persoas asistentes (que nun 60% o xulgan como POUCO ou NADA novidoso), é
percibida claramente polos relatores e relatoras, xa que un 60% cre que a información pre-
sentada é POUCO novidosa.

Os e as relatoras son unánimes á hora de recomenda-la realización de proxectos similares
no cen por cento dos casos, e lembremos que o 92% dos asistentes ó programa recomen-
daría tamén a experiencia. Pola súa vez, esta disposición positiva con respecto á recomen-
dación, por parte dos asistentes, é captada polos relatores que nun 90% pensa que os asis-
tentes mesmos estarían interesados en asistir a outros módulos.

Este punto de vista, expresado dende a perspectiva de relatores e asistentes, é, en si mesmo, unha
das mellores conclusións do desenvolvemento do proxecto xa que as persoas que estiveron pre-
sentes en cada sesión son claras en canto ó desexo de que proxectos similares se repitan.

A perspectiva dos e das relatoras é útil tamén cando se contemplan as súas suxestións con
respecto á magnitude dos cambios que deberían sufrir diferentes apartados das sesións nas
que participaron.

Así, a súa perspectiva de que a participación sería un dos aspectos que se deben mellorar
volve coincidir coa perspectiva dos asistentes, o que nos dá unha pista das deficiencias
notadas dende as dúas vertentes. Un 82% dos relatores desexa isto, e  cerca dun 45% dos
asistentes tamén. A participación é un desexo colectivo, pero quizais todos pecaron do
mesmo defecto, isto é, o de esperar a que a participación sexa iniciada polos demais para
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poder así beneficiarse dela. Sen embargo, todos parecen estar pasivamente a ansiar unha
maior participación, aínda que non foron capaces de cooperar activamente na súa creación.

Finalmente, salvo o capítulo da duración dos módulos, que foi o menos necesitado de cam-
bios, en opinión dos relatores e relatoras (e tamén no que os e as asistentes manifestaron un
perfil menos homoxéneo), os apartados restantes foron percibidos como moi mellorables.

Nos aspectos que se teñen que mellorar, os materiais subministrados, tempo de formación,
participación e medios técnicos dispoñibles, os e as relatoras pronúncianse de forma coinci-
dente. Sete de cada dez relatores opinan que a mellora nestes apartados redundaría nun
impacto máis positivo do proxecto. 

Os relatores forneceron unha información útil relativa ós cambios desexados, de forma libre,
dentro do capítulo de Outras  suxestións. 

As suxestións apuntadas son as seguintes:
· A necesidade de reunións previas do persoal docente coas persoas responsables do
proxecto para coordina-los contidos dos diferentes módulos.
· A necesidade dun tempo de formación antes de imparti-los módulos.
· A necesidade dunha maior pluralidade entre o persoal asistente. 
· En consonancia co punto anterior, a necesidade de difundir máis o programa entre as
nais e pais e docentes para facilitar unha maior asistencia.
· A necesidade dunha maior cualificación nos propios relatores e relatoras.
· A necesidade dunha mellor coordinación en canto á fixación e difusión das datas de
celebración dos seminarios.

III.9.  -  VALORACIÓN  FINAL  E  RECOMENDACIÓNS.  

Os pormenores sinalados ó longo deste capítulo merecen un comentario que, a xeito de valo-
ración final, imos ir analizando en sucesivos apartados.

1.  En  canto  á  composición  ideal  dos  Grupos.    
A composición de asistentes ós módulos apartouse, en boa medida, das previsións iniciais
suxeridas. Como se mencionou ó principio do capítulo, as asistencias presentaron unhas
desviacións que supuxeron un impacto sobre o desenvolvemento do programa. Este aspecto
imprevisible só se evidencia cando un programa se implementa e este foi un dos aspectos do
que se pode sacar un mellor ensino. Aínda que a desviación da composición ideal foi
notable, isto non desmerece en absoluto a eficacia do programa para os asistentes reais.

Non obstante, desta experiencia despréndense unha serie de conclusións que serían perti-
nentes á hora de abordar un proxecto similar no futuro.

1.1. Cadros docentes. Antes de proceder a unha composición ideal de asistentes é nece-
sario partir da composición demográfica real de docentes. Tendo en conta que a distri-
bución por xéneros é unha compoñente clave incardinada na propia filosofía do pro-
xecto, sería necesario que o proxecto se formulase a partir dun deseño de colaboración
cuns centros concretos. Obviamente, estes centros deberían ser seleccionados en función
da súa composición heteroxénea.  
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1.2. En canto ós pais e nais. Unha composición ideal de asistentes non docentes choca
tamén co nesgo de xénero que se observa na implicación das familias nas actividades
do medio educativo, nas que os proxenitores se implican por medio das APAS. Como se
pode apreciar nas táboas do anexo que recollen a desviación das asistencias, o grupo
de pais foi o grupo que presentou unha maior desviación. E a diferencia do grupo de
docentes, no caso dos pais, a desviación da previsión de asistencia non era atribuíble á
natureza dos centros nos que se desenvolveu o proxecto. 

Isto presenta un reto para o futuro xa que, a diferencia das medidas paliativas, as medi-
das preventivas non teñen por obxectivo dirixirse a un grupo eminentemente feminino,
senón a unha poboación educadora o máis diversificada posible en canto ó sexo.

2.  En  canto  ó  desenvolvemento  dos  módulos.  
O desenvolvemento dos módulos supuxo para docentes e asistentes unha experiencia enriquece-
dora, interesante e útil. Tódalas persoas implicadas expresan, maioritariamente, a súa recomen-
dación de que programas piloto como o actual se repitan a partir deste momento. 

3.  En  canto  ós  relatores  e  relatoras.
Unha parte moi importante do éxito do proxecto descansa sobre os ombreiros das persoas que
actuaron como relatores. Por iso, é xusto que a súa voz e as súas recomendacións e suxestións
queden reflectidas, pois son a mellor garantía de éxito ó acometer outros proxectos similares. A
necesidade de formación previa antes de efectua-la exposición diante do grupo foi a suxestión
expresada con máis frecuencia polos relatores e relatoras.  Este punto débil foi suplido por un esfor-
zo persoal que, para futuros proxectos, sería bo tratar de fortalecer atendendo ós diferentes aspec-
tos que se detallan a seguir. A formación non só debería restrinxirse a unha maior dotación de
medios e de documentación, senón que debería incluír: 

3.1. Coordinación entre relatores/as. Ademais de posibilitar unha maior autoconfianza,
a formación debería estar acompañada dunha coordinación de contidos, de modo que
a información presentada nos diferentes módulos non fose, en ningún caso, redundan-
te. As postas en común permitiríanlles experimentar e transmitir mellor a filosofía global
do proxecto, e non se restrinxir á impartición de módulos fragmentados.

3.2. Dinámica de grupo. Como xa se sinalou anteriormente, a ausencia de participación
foi un aspecto que tódolos asistentes percibiron, así, a formación das e dos relatores non
debería cinguirse ós contidos, senón tamén ampliarse ó manexo dalgunhas nocións e
habilidades de traballo en grupo, que axudase a unha mellor estructuración da sesión
intercalando a participación e o debate coa presentación de contidos.

3.3. Evitar posturas extremas. Gran parte do mérito do proxecto é responsabilidade das e dos
relatores, se ben, no mesmo sentido, tamén foi responsabilidade dalgún relator ou relatora a
utilización de posturas extremas como provocación para o debate, que non foron ben recibi-
das polas persoas  asistentes. A pesar de que esta situación foi unha excepción, a formación
debe adverti-los relatores e relatoras dos riscos do devandito método.
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IV. -GRUPO DE TRABALLO DE MEDIDAS PALIATIVAS G - 2

Para elabora-la avaliación procedeuse, tal e como se indica na metodoloxía, a recoller tódo-
los cuestionarios dos módulos de cada centro participante e, unha vez analizados e exami-
nados, realizouse unha entrevista semiestructurada coas responsables da súa implantación
nos centros e, ó mesmo tempo, coas relatoras que os impartiron.

Estas sesións de traballo celebráronse nos seguintes centros, lugares e datas:

CENTRO DATA DURACIÓN
Culleredo. Servicios Sociais 
Piso tutelado 24-09-01 2,35 h
Cáritas Santiago
Centro Vagalume 22-10-01 3,15 h
Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra 2-11-01 3,25 h
Casa de acollida S. Teresa
Adoratrices Ourense
Casa de acollida 20-11-01 2,25 h
Cáritas Diocesana de Lugo
Centro de día 22-11-01 3,45 h

Unha vez compilada toda a información relativa ós resultados obtidos no desenvolvemento
do proxecto POMBA, procédese á súa análise e valoración.

IV.1.  -  PARTICIPACIÓN.

Dada a heteroxeneidade dos centros participantes no programa, a valoración do nivel de par-
ticipación ha de realizarse de forma INDIVIDUALIZADA para cada centro e tomando como
referente o número de usuarias que admite a estructura de cada institución.  Así, a seguir,
exponse de forma sucinta a participación centro a centro.

CENTRO PARTICIPANTES
Culleredo. Servicios Sociais 
Piso tutelado 3

Segundo datos achegados na entrevista, asiste o 100% das usuarias do piso tutelado, que é
de 3 mulleres. A asistencia ós módulos é constante, salvo no caso do módulo 6, ó que só
asisten 2 mulleres ¾a outra participante causou baixa¾, e no módulo 7 onde asistiu a única
muller residente ou vinculada ó centro nese momento. Neste caso as participantes eran coñe-
cedoras e conscientes da súa integración nun programa europeo, o que incrementou o seu
interese participativo.
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CENTRO PARTICIPANTES
Cáritas Santiago 21 ata set.
Centro Vagalume 18 a partir de set.

Segundo a información recollida das responsables do centro, iniciouse o traballo en módu-
los cun grupo de 21 participantes, das cales 8 causan baixa tralos meses estivais, nos que a
intervención foi indirecta, fóra do centro. A partir do mes de setembro os módulos contan con
18 participantes. 

No centro existe unha dificultade engadida en canto ó grupo de traballo motivada pola
especificidade que representa a presencia de estranxeiras en situación de "ilegal", estas
supoñen máis do 50% do grupo de mulleres sobre o que se actúa. Ademais introduce unha
nova variable "o traballo con culturas diferentes e as dificultades para legaliza-la súa situación
en España, derivadas da aplicación da nova Lei de estranxeiría"; isto modificou a orde de pri-
oridades e necesidades, así como a adaptación do contido dos módulos. Xorde a necesidade
de, de cara a un futuro, traballar con este tipo de poboación, elaborar módulos específicos
con características propias, culturais e socio/legais.

CENTRO PARTICIPANTES
Cáritas Interparroquial de 
Pontevedra
Casa de acollida S. Teresa 18

No período de desenvolvemento do proxecto POMBA a casa de acollida contou con 18
mulleres aloxadas, e desenvólvese a implementación dos módulos paliativos previstos con
todo o colectivo residente. As características do centro obrigan a adoptar unha metodoloxía
específica; neste caso optouse por un tratamento individualizado das usuarias, outorgándolle
ó proxecto un carácter de transversalidade que condiciona e inflúe sobre o resto das activi-
dades do centro, actuando en todo momento e ocasión, e repetíndose de forma individual
durante todo o período de desenvolvemento do proxecto POMBA.

CENTRO PARTICIPANTES
Adoratrices Ourense
Casa de acollida 3-5

Nas sesións de realización dos módulos contouse cunha asistencia variable, cunha media de
3 a 5 mulleres, o valor máis repetido foi 3, sempre en función do número de residentes no
centro en cada momento. Cabe sinalar que, como no caso de Culleredo, participaron no
programa o 100% das mulleres que se atopaban na casa de acollida en cada momento, e
a súa participación foi sempre completamente voluntaria.

CENTRO PARTICIPANTES
Cáritas Diocesana de Lugo
Centro de día 7-12

Nas sesións de traballo contou cun número variable de entre 7 e 12 asistentes en tódalas
sesións, o valor máis repetido foi 8. O perfil das asistentes non é homologable ó outro cen-
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tro que traballa con mulleres procedente da prostitución (Vagalume); neste caso a variable
máis significativa do grupo é a media de idade e a cronificación da situación: máis do 50%
das asistentes eran de idades comprendidas entre os 35 e os 50 anos, e estaban moi cronifi-
cadas as situacións e con poucas expectativas de cambios persoais.

IV.  2.  -  NIVEL  DE  INFORMACIÓN  PREVIO  DAS  PARTICIPANTES.  (Ver gráfico I)

En xeral, a información de partida con respecto ós contidos específicos dos módulos pódese
valorar como MEDIA-  BAIXA. 

Como feito destacable, convén salienta-las elevadas puntuacións obtidas no centro de Lugo
nos módulos 2 e 4 (Violencia xeradora de culpa e a Libre elección), que probablemente teña
que ver co maior número de experiencias vitais das participantes, con idades variables entre si.

A puntuación media máis baixa prodúcese no centro de Culleredo, cun perfil de mulleres que
precisan dun dispositivo asistencial máis prolongado no tempo e que contan, de partida, con
menos recursos propios.

Destaca, así mesmo, a puntuación do módulo 1 Busca de identidade, no centro de Santiago
de Compostela (Vagalume), por ser moi baixa en relación con outros. Isto quizais sexa pro-
ducto das dificultades persoais de escravitude da poboación ilegal, que non pode sequera
chegar a formularse este tema.  

IV.  3.  -  GRAO  DE  IMPACTO  NAS  ASISTENTES.  (Ver gráfico II)

Como se pode deducir das valoracións achegadas de cada centro con relación ó grao de impacto
ou interese espertado ó longo do programa, este pódese cualificar de ALTO  ou  MOI  ALTO.

Os módulos que obtiveron unha valoración especialmente destacable por parte das participantes
foron o 2 e o 6, Violencia xeradora de culpa e La comunicación. Isto debeuse, no módulo 2, ó
impacto positivo que sobre este tipo de poboación xera o coñecemento e comprensión da súa
propia realidade e as pautas para a erradicación da autoculpabilidade. En relación co módulo
Comunicación, o seu interese foi unha constante entre tódolos grupos de participantes, pola súa
gratificación inmediata ó poder aplicalo na súa vida cotiá con resultados prácticos e concretos.  

IV.4.  -  VALORACIÓN  DA  ADQUISICIÓN  DE  COÑECEMENTOS.( Ver gráfico III)

Malia que os coñecementos previos das asistentes en canto ás temáticas abordadas eran
escasos, a valoración no que atinxe á posibilidade de adquirir novos coñecementos e ferra-
mentas apunta, xeralmente, a unha cualificación ALTA, agás no relativo ó módulo 7 “Grupos
de autoaxuda”. Isto ten que ver con que nos distintos centros existe unha casuística e unhas
variables diferentes:  

·A limitación de tempo, de cara á súa aplicación, para o desenvolvemento do programa.
·A necesidade dun espacio moito máis dilatado de tempo para a súa realización e apli-
cación, dun xeito continuado.
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· As dificultades dalgunhas relatoras para enfrontarse a situacións de traballo en grupo.
· A necesidade de formación específica para as docentes dos módulos. 
· As dificultades propias das dinámicas dos centros deste tipo.

As anotacións sinaladas anteriormente derivan do feito de que o módulo sobre o que se
xeran máis expectativas e posibilidades de traballo é precisamente sobre aquel ó que
tódalas relatoras lle asignaron un maior peso específico.

IV.5.  -  DIDÁCTICA.  (Ver gráfico IV)

As relatoras avalían o xeito como se impartiron, en xeral, os módulos, cunha puntuación ALTA.
Neste sentido, cabe salienta-lo esforzo de adaptación e dedicación que todas elas realizaron a prol
do desenvolvemento do proxecto nos seus centros, o que levou consigo unhas dinámicas moi acti-
vas e apropiadas ó colectivo de mulleres ó que ían destinados os módulos.

Cómpre sinalar que o centro de Pontevedra, aínda que optou por unha metodoloxía de traballo
en sesións individuais, desenvolve unha dinámica de grupo no módulo 6 “A comunicación” intro-
ducindo contidos de técnicas de busca de emprego cun resultado altamente satisfactorio. O
mesmo acontece nos casos de Culleredo e Lugo, tanto en puntuación como no feito de adaptar
contidos para as relatoras, atinxindo neste módulo a puntuación máxima. 

IV.6.  -  GRAO  DE  SATISFACCIÓN.  (Ver gráfico V)

En xeral, as puntuacións obtidas son ALTAS  OU  MOI  ALTAS e isto debe ser, no que se refire
á aplicabilidade do programa, algo básico e que se debe ter en conta, xa que son as desti-
natarias o elemento referente principal de tódalas actuacións que se pretendan levar a cabo.

Unhas puntuacións medias ou baixas faríannos pensar na indiferencia deste colectivo e, sobre
todo, na busca doutras fórmulas de actuación.  Sen embargo, o feito de obter estas pun-
tuacións tan satisfactorias deixa claro que este é o camiño que se debe seguir para intervir
coas víctimas da violencia; é dicir, utiliza-las súas canles e lugares de referencia, así como
procurar que identifiquen as relatoras como un referente que son parte do seu día a día, mar-
cado polo sufrimento da violencia da que son víctimas.

Cun colectivo ateigado de dificultades, saber de antemán que a relatora é unha persoa próxima,
coa que se viviron e vivirán multitude de situacións extremas, fai que non caian no esquecemen-
to os contidos que se impartiron.

IV.7.  -  VALORACIÓN  DO  CUMPRIMENTO  DE  OBXECTIVOS.  (Ver gráfico VII)

En canto ó cumprimento de obxectivos que formularon as relatoras nos módulos (especifícase
cada obxectivo segundo a heteroxeneidade de cada grupo de mulleres e a dinámica de cada
centro), as puntuacións obtidas son, en xeral, MEDIAS-AALTAS.

O centro Vagalume descólgase da media cara a abaixo, ó entender que a formulación para
atinxi-los seus obxectivos precisaría dun maior número de sesións en canto ó cambio REAL do
grupo co que traballan.
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En definitiva, entendemos que as puntuacións están valoradas en canto a obxectivos especí-
ficos e non obxectivos xerais.

IV.8.  -  DOCUMENTACIÓN  ACHEGADA  E  MATERIAL  ELABORADO  
E  UTILIZADO  NOS  MÓDULOS.  (Gráficos VI e VIII) 

No apartado de documentación achegada, a cualificación obtida é BAIXA, e convértese
nunha opinión unánime das relatoras a necesidade de contar cunha documentación máis
adaptada ás súas necesidades e cun carácter máis práctico. Tamén se propón a suxestión de
reunións periódicas co fin de coordina-lo material elaborado para imparti-los módulos, como
metodoloxía máis enriquecedora para as relatoras de cara a poder poñer en común tanto os
contidos dos módulos como compartir experiencias metodolóxicas e innovacións nestes.

Esta observación contraponse á puntuación MEDIA-AALTA que se atinxiu no referente ó tra-
ballo realizado 'a posteriori' de elaboración e adaptación do material ós centros específicos.

IV.9.  -  VALORACIÓN  DA  PARTICIPACIÓN  E  DO  DIÁLOGO  ENTRE  AS  ASISTENTES.
(Ver gráfico IX)

En canto á dinámica de grupo suscitada no transcurso dos módulos, as cualificacións obti-
das van de ALTAS  a  MOI  ALTAS. As vivencias dos módulos en grupo son máis satisfactorias,
tanto para as relatoras coma para os diferentes grupos de mulleres.

Nalgún caso tratábase da primeira experiencia, tanto para as relatoras coma para as desti-
natarias, e a pesar do obstáculo da formación específica, os resultados animaron as relatoras
cara a esta forma de compartir vivencias, de ser escoitadas en grupo co efecto positivo que,
en xeral e particularmente, teñen estas experiencias.

As puntuacións máis baixas preséntaas Pontevedra, xa que optou, fundamentalmente, polo
traballo individual.

De calquera xeito, cómpre salienta-las grandes dificultades que se presentan á hora de cohe-
sionar un grupo equilibrado, pola inestabilidade na que se atopan estas mulleres, xa sexa por
manter unha estancia curta nos dispositivos de axuda, polas obrigas cos fillos, horarios difí-
ciles, graves dificultades económicas, etc.

Estas peculiaridades do grupo de asistentes e, baseándose no interese demostrado por elas,
merecerán ser obxecto de reflexión nas valoracións finais.

IV.10.  -  CUALIFICACIÓN  GLOBAL  DOS  MÓDULOS.  (Ver gráfico X)

Como fomos vendo en gráficas anteriores, todo apunta a que a cualificación dos módulos é ALTA.

Aínda que, como todo proxecto piloto, apunta cara a unha serie de melloras para a súa ade-
cuación á realidade social cambiante e diversa, en cada un dos centros experimentados. É
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importante indicar que, malia as dificultades sinaladas, está no ánimo de tódolos centros par-
ticipantes a implantación dos módulos dentro das súas programacións estables e como vía
de traballo destes contidos para mulleres maltratadas.

IV.11.  -    VALORACIÓN  FINAL  E  ACHEGAS  ÁS  MEDIDAS  PALIATIVAS.

Podemos comeza-la valoración facendo unha referencia clara ás formadoras xa que, indu-
bidablemente, a marcha e o desenvolvemento dos módulos paliativos é proporcional ó
interese demostrado, á dedicación e ó alto grao de autocrítica e desexo de mellora.

Pensamos na importancia do potencial humano e profesional de cara ó desenvolvemento de
calquera estratexia e, sobre todo, na importancia da sensibilidade para realizar un traballo
no ámbito do social con este colectivo de mulleres víctimas da violencia, que máis alá de
recibir información aséptica precisan doutro tipo de experiencias máis vivenciais.

Non obstante, é importante canaliza-lo entusiasmo co que se afrontou este proxecto, facili-
tando as necesidades  de  formación  específica  e  o  manexo  de  técnicas  e  dinámicas  de  grupo.

Tamén é importante logra-la redefinición nalgún dos módulos, ben pola inadecuación dos
contidos ou porque resultaron ser menos interesantes ou/e apropiados do que se esperaba.
Un exemplo disto é o da Libre elección, levado a cabo con mulleres ilegais que arrastran
unha débeda no seu país e que están ameazadas, tanto elas como as súas familias, e que
resultou pouco acertado.

Estas especificidades poderían ser obxecto de posibles traballos  en  grupo  por  parte  das  for-
madoras,  co  fin  de  que  se  determinen  e  adapten  estas  particularidades, que son significati-
vas en canto a número de casos.

Outra achega interesante é a reflexión sobre as outras víctimas; como norma xeral, as
mulleres "non viaxan soas" e a presencia  de  nenos/as  e  adolescentes nos centros supón a
necesidade dunha actuación concreta e paliativa dirixida ós que dende moi novos viviron de
maneira cotiá a violencia, para non cronificar situacións e poder dotalos doutras experiencias
e coñecementos que poidan comparar na súa vida futura.

Entre os contidos engadidos ós módulos por tódolos centros, destaca a necesidade do tra-
ballo continuo en habilidades  sociais, xa que é un recurso recuperador con resultados a
medio e curto prazo, así como unha formación máis extensa dirixida ás relatoras, co fin de
mellora-las sesións.

Xa nos referimos anteriormente á dificultade de conseguir unha dinámica de grupo estable de
módulo a módulo e ás dificultades de asistencia ás sesións, aínda adaptando o horario en
tódolos centros.

Como proposta xorde a idea de articular unha serie de bolsas  de  asistencia que faciliten un
seguimento continuo de tódolos módulos. Engadir este incentivo preséntase como un ele-
mento que facilitaría a incorporación ó programa e que, sen dúbida, lograría un maior grao
de adhesión ó proxecto POMBA. Por outra banda, estariamos recoñecendo e apoiando sim-
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bolicamente a súa decisión persoal cara ó cambio e á formación, e recoñecendo e facén-
donos partícipes das súas dificultades reais; entre elas, obviamente, a económica.

Por último, cómpre facer referencia á transcendencia do programa europeo e ó efecto marxi-
nal, pero interesante, dos módulos que teñen que ver co efecto de 'universalidade' logrado polo
proxecto.  Segundo este efecto, as mulleres non só se beneficiaron do feito da asistencia ós
módulos, senón do coñecemento que tiveron de que outras mulleres, na súa mesma situación,
estaban a asistir a eses mesmos módulos non só en Galicia, senón en diversos países de Europa. 

Este efecto universalizador é un compoñente que combate  o  sentido  de  alienación  e  de  estigmati-
zación propios das persoas que atravesaron unha circunstancia singularmente traumática.

E para finaliza-las valoracións nada mellor que dárlle-lla  palabra  ás  mulleres...

· "Aprendín a ser máis amable, aberta... antes era máis tímida. Aprendín a coñece-la
xente, a valorala. Antes non sabía nin poñer un botón... sénteste inútil, ademais  bótan-
che unha man cando tes problemas". 

· "Entre nós hai máis unión do que parece porque nun momento dado todas pasamos por
situacións difíciles". 

· "Hoxe non me afectan tanto as críticas alleas, aprendín a controlarme. Agora penso e
rectifico... sen agredir". 

· "Vir aquí axudoume a mellora-las relacións persoais, antes era moi agresiva, agredía con
palabras...".  

· "Aprendín a quererme a min mesma. Fixéstesme ver quen era eu, quen me queira tenme
que querer cos meus defectos e virtudes".

· "Ó vir aquí ó centro aprendín a vivir con iso, poder compartir experiencias...".

· "Sentíame culpable, ben por non ter apoio, ou ben porque non pedín a axuda que me
facía falta, porque non sabía que había un teléfono da muller, casas de acollida... pasou-
me como lles pasou a todas: ó quiosco". 

· "Axudoume a coñecer moitas cousas que non coñecía, a relacionarme con outras per-
soas. Síntome máis segura, podo contar con amigas en calquera momento". 

· "Críame moi intelixente, pero decateime de que me faltaba demasiado por aprender.
Agora vexo as cousas doutra cor. Coñecinme máis, tiña cousas dentro que me axudastes
a exteriorizar...". 

· "Estivo moi ben, aprendín que non son a única que pasou por isto". 

· "Teño claro que podo saír soa adiante. Non quero que rematen estas sesións, quero
seguir ata o final, ata que abandone a casa".

·"Serviume moito. Estou moi contenta. Aprendo. Axudoume a min mesma e á miña filla
e estou mellor con quen máis quero: os meus pais e a miña filla". 
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V. - VALORACIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS SOCIOS 
TRANSNACIONAIS

Todo proxecto europeo require, para a súa implantación e validación, o compromiso de dis-
tintas entidades asociadas procedentes de calquera punto da Unión Europea. A participación
de organismos, asociacións, ONG..., etc. doutros estados membros, ademais do apoio e
colaboración das entidades situadas na zona en que se implanta o proxecto, favorece signi-
ficativamente o intercambio de experiencias entre os diferentes países implicados, resultando
enriquecedor para tódalas partes asociadas.

No deseño dos obxectivos específicos do proxecto POMBA inclúese a participación de determi-
nadas entidades europeas que colaborarán basicamente na elaboración común dos módulos
sobre violencia de xénero e na impartición destes entre o colectivo de usuarias habituais de cada
entidade. Ademais, contémplase a súa participación na posta en común de resultados a través
de reunións transnacionais e contactos permanentes e o intercambio de experiencias de traballo
previas, de xeito continuo, ó longo do proxecto.

Pártese, pois, da intención de impartir módulos paliativos sobre violencia de xénero entre
mulleres afectadas por esta problemática, de forma que este modo de traballo, aínda que
adaptado ás características propias de funcionamento de cada entidade, resulte validado
para calquera punto da UE.

O proxecto POMBA contou coa colaboración de cinco entidades transnacionais que asum-
iron o papel de cooperar na elaboración dos módulos no seu aspecto teórico e práctico, a
súa impartición, a difusión do proxecto na súa zona de influencia, a participación nas
reunións previstas e a colaboración na elaboración de propostas.

·  As entidades IUF de Suecia e FLORA de Bélxica participaron co Servicio Galego de
Igualdade noutros proxectos transnacionais, achegando a súa experiencia na implantación
da perspectiva de xénero en proxectos e programas dirixidos a mulleres e profesionais rela-
cionados cos servicios e recursos de atención a colectivos femininos. 

O traballo de ámbalas dúas entidades céntrase, nestes momentos, na atención a colectivos
desfavorecidos de mulleres constituídos, fundamentalmente, por mulleres procedentes de
países non comunitarios afectadas por situacións de violencia, desemprego, desarraigamen-
to, precariedade económica, illamento cultural...

·  A Santa Casa de Misericordia de Fundao achega, dende un ámbito sociocultural semellante
ó galego, as experiencias de aplicación do traballo preventivo en zonas rurais e pequenos
núcleos de poboación.

·  O Concello de Gante proporciona a experiencia de traballo con colectivos de mulleres en
situación de exclusión social dende a Administración local, na que se presta especial atención
ás mulleres víctimas de violencia psicofísica, económica, sexual e estructural.
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·  ERU achega a súa experiencia de traballo con distintos colectivos de profesionais logrando,
a través da formación, a sensibilización e a información, un importante efecto multiplicador
na óptima atención ás usuarias de centros de saúde, centros educativos, servicios sociais,
recursos para o emprego...

A valoración da participación transnacional é moi positiva, xa que a través dos encontros
realizados se constata a validez do traballo común desenvolvido, confirmando a posibilidade
de intercambio de prácticas paliativas e preventivas nun tema como o da violencia cunhas
manifestacións, causas e efectos que son similares en tódolos puntos do planeta e que tran-
scenden fronteiras xeográficas, culturais e económicas.

As actuacións realizadas polas entidades europeas mostran un abano de diversas posibili-
dades de aplicación do proxecto, xa sexa en pequenos grupos, en foros abertos, en traballo
con profesionais ou en atención e apoio individual. Tódalas entidades participantes adap-
taron as liñas xerais do proxecto para o seu desenvolvemento particular concluíndo, en xeral,
que é importante e positivo continuar con esta forma de traballo no futuro, adaptando as
experiencias alleas ás características das usuarias propias de cada entidade.
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VI. - DIFUSIÓN DO PROXECTO

Cumprindo coa normativa comunitaria, ó proxecto déuselle unha gran difusión a través da
web da Xunta de Galicia, no seguinte enderezo : 
www.xunta.es/auto/sgi

Dentro dela, no apartado de proxectos europeos, atópase toda a información correspondente
ó proxecto POMBA.

A páxina tivo numerosas visitas, a información estivo dispoñible a partir de xullo, actualizán-
dose semanalmente segundo se incorporaban novos datos e accións.

A difusión do proxecto realizouse ademais a través da revista FMX da Consellería de Familia e
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude nos números 28, 29 e 30 correspondentes ós tres
cuadrimestres do ano 2001. O número 31 da revista FMX publicarase a finais de xaneiro, e nel
resúmese toda a información correspondente ó proxecto. Esta revista, cunha tiraxe de 4.000 exem-
plares, difúndese entre os concellos de Galicia, distintos departamentos da Administración
autonómica, centros de atención especializada para mulleres, centros xuvenís, oficinas de
emprego, centros de atención sanitaria, asociacións de mulleres, asociacións culturais, ONG...,
etc.,  polo que a divulgación do proxecto POMBA consegue chegar a amplos sectores da
sociedade galega.

O Servicio Galego de Igualdade realiza cada ano unha extensa memoria de actuacións, da que
se editan 2.200 exemplares que, así mesmo, se publica e difunde entre os organismos e entidades
anteriormente citados. Na memoria correspondente ó ano 2001, no apartado dedicado a
Violencia, saúde e exclusión social, inclúese o informe final do proxecto POMBA.
A difusión do proxecto realizouse ademais en tódalas xornadas, conferencias, reunións e encon-
tros que realizou o Servicio Galego de Igualdade, organismo responsable deste. 

Unha vez que se publiquen, tanto o contido dos módulos preventivos e paliativos como o informe
final e a avaliación, distribuirase entre tódalas entidades interesadas no tema, tanto centros educa-
tivos como centros de información á muller e entre os socios participantes no proxecto.
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VII. - CONCLUSIÓNS

Atendendo ás consideracións avaliadas e postas de manifesto en ámbolos dous grupos de
traballo, pódese concluír que a aplicación do proxecto POMBA resultou un  éxito, tanto no
referente ó alto grao de satisfacción obtida trala súa aplicación polo conxunto de axentes que
nel participaron (tal e como o puxeron de manifesto relatores, relatoras, nais, pais, profeso-
ras, profesores, responsables de institucións e as mulleres usuarias, víctimas de violencia)
como no que atinxe ó grao de cumprimento dos obxectivos formulados.

Unha vez completado o seguimento continuo e a avaliación do proxecto cómpre salientar que a
valoración obtida se sustenta no notable esforzo que realizaron tódalas persoas participantes. Foi
singular a súa capacidade de traballo, flexibilización autoimposta e a gran capacidade de respos-
ta, armas necesarias para loitar, en tódalas súas frontes, contra o estigma da violencia. 

Sen a inestimable colaboración da Congapa e as APAS de Ferrol, Ribeira, Ourense e Vigo,
así como dos centros educativos asociados e, máis alá das institucións en si, das persoas que
as lideran, non sería posible a aplicación da experiencia de medidas preventivas, que tan bos
froitos deu e que permitiu establece-las pautas para a implantación de grupos de traballo
estables transferibles a outros centros.

As responsables de medidas paliativas dirixidas ás mulleres que sofren ou sufriron a violencia
demostraron, con permanente actitude positiva e entusiasta e a través do seu traballo, a posibili-
dade de actuar sobre as víctimas, de mellora-la súa situación inicial e de fixa-los alicerces para
unha integración social. O seu esforzo e traballo non remata co proxecto xa que, en tódolos casos,
os socios manifestaron a súa vontade de continuar aplicando os módulos paliativos. 

A operatividade do proxecto quedou demostrada pero cómpre ter presente que, para unha
axeitada transmisión e aplicabilidade a medio e longo prazo, é preciso acomete-los cambios
sinalados.
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VII. - EQUIPO DE AVALIACIÓN EXTERNA

Emilio  Gutiérrez  García
Profesor titular da área de Personalidade, Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos. Dpto.
de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía. Facultade de Psicoloxía. USC.

Pilar  Sabio  Sanz
Educadora social.

Teresa  Lareo  Casal
Diplomada en Profesorado de Ensino Xeral Básico.

Isabel  Salvador  del  Pozo
Licenciada en Xeografía e Historia. Especialidade Xeografía Humana e Económica
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ANEXO

MEDIDAS PREVENTIVAS
TÁBOAS E GRÁFICOS

TÁBOAS DE ASISTENCIA POR CENTROS
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TIPOLOXÍA E CARACTERÍSTICAS DOS/DAS ASISTENTES
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GRÁFICOS DE CUALIFICACIÓN GLOBAL
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GRÁFICOS DE VALORACIÓN PROMEDIO POR CENTROS
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GRÁFICOS DE VALORACIÓN POR MÓDULOS
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FERROL
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OURENSE
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RIBEIRA
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VIGO
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MEDIDAS PALIATIVAS
TÁBOAS E GRÁFICOS
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