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“Me niego a entrar en el estúpido juego
de tener que demostrar el doble
para obtener la mitad”
Amelia Valcárcel (Madrid, 1950 - )
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SAÚDA
A loita contra todo obstáculo que se interpuxera na consecución da igualdade de oportunidades inspirou o
deseño das políticas a prol das mulleres, que encontrou o seu desenvolvemento no I Plan de Igualdade de Oportunidades
entre Mulleres e Homes do Concello de Fene, PIOMH.
Coa aprobación do I PIOHM definiamos as grandes liñas de actuación da Concellaría para introducir a dimensión
da igualdade de oportunidades en todas as políticas e accións realizadas no ámbito municipal.
Transcorridos catro anos dende a aprobación do I PIOMH, facíase imprescindible analizar sobre o camiño
percorrido, coñecer os acertos e tamén os puntos febles.
A avaliación externa que tes nas túas mans pon de manifesto que demos pasos moi importantes nas áreas de
educación e sensibilización, saúde e sexualidade ou á hora de abordar as diferentes problemáticas sociais mais tamén
evidencia que non acadamos os mesmos resultados nos demais eixes de traballo.
Cómprenos, xa que logo, darlle continuidade ao labor iniciado e, nun futuro inmediato, concentrar os nosos
esforzos nos demais eixes, nomeadamente no do mercado laboral. Nuns momentos coma estes, de crise económica
internacional e no que as mulleres somos un dos sectores máis prexudicados, debemos priorizar aquelas medidas que
fomenten a participación das mulleres no mercado laboral, a promoción da muller como empresaria e a eliminación das
barreiras que dificultan as mesmas condicións laborais entre mulleres e homes.
Avanzar na transversalidade das nosas actuacións, impulsar a participación dos diferentes colectivos sociais e das
mulleres na toma de decisións en todos os ámbitos, nomeadamente en aqueles nos que aínda non están suficientemente
representadas, e fomentar políticas propias que faciliten a conciliación da vida laboral e familiar son algúns dos retos a
afrontar dende xa.
Como dicía Simone de Beauvoir, “a solución é fixarnos metas que dean significado á nosa existencia; isto é, dedicarnos
desinteresadamente a persoas, grupos ou causas. Mergullarnos no traballo social, político, intelectual ou artístico. (…) Vivir
unha vida de entrega e de proxectos, de xeito que nos manteñamos activas nun camiño con significado”.
Velaí o norte da Concellaría que presido coa certeza que, entre todas, temos un logo e intenso camiño por
percorrer.
Fene, marzo de 2009
Rita Couto Seijido
1ª Tenenta de alcalde e Presidenta da Comisión de
Dinamización Social, Benestar e Igualdade.
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PRESENTACIÓN
Como calquera outra política pública, a política de igualdade necesita ser planificada, é dicir, temos que “decidir
anticipadamente o que hai que facer, (…) prever un futuro desexable e sinalar os medios para acadalo” (E. Ander Egg), ou
“tomar unha serie de decisións sistemáticas para acadar, do xeito máis eficaz posible, un conxunto de obxectivos durante
un período determinado” (R. Rezsohazky). Coa planificación ordenamos de maneira racional e sistemática os recursos
dispoñibles para desenvolver ordenadamente as accións pertinentes necesarias para a consecución duns obxectivos.
Nestes obxectivos explicítase un futuro que é definido como desexable en contraposición a un presente definido como
mellorable.
Por tanto, a planificación define como mínimo:
- A finalidade que se persegue coa política.
- As metas intermedias que cómpre acadar para aproximármonos á consecución dos obxectivos.
- As accións concretas que hai que desenvolver.
- Os recursos necesarios (monetarios, organizativos, materiais, políticos, persoal etc.).
- Os axentes responsables da execución.
- O momento e a cronoloxía das intervencións.
A planificación dunha política pública recóllese nun documento ao que chamamos Plan. O plan é o documento
escrito que describe, como mínimo, os puntos que acabamos de sinalar e que constitúe un referente común para as
persoas que están implicadas no seu desenvolvemento. É tamén un marco de contraste para, en posteriores momentos,
aprender a partir da experiencia na elaboración de novas planificacións.

Entrevista a
Rita Couto Seijido,
concelleira delegada
da muller
8 de marzo de 2006
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A política de igualdade do Concello de Fene impleméntase fundamentalmente, aínda que non só, a través do Iº Plan de
igualdade de oportunidade entre homes e mulleres (no sucesivo Iº PIOMH ou Plan). Desta maneira o concello plasma a súa
política de igualdade nun documento escrito introducindo a lóxica e metodoloxía planificadora nas súas actuacións en
materia de igualdade.
Constitúe unha demanda crecente por parte da sociedade a necesidade de avaliar calquera intervención pública.
En moitas políticas públicas a obrigatoriedade da avaliación vén determinada pola propia normativa que ampara a
dita intervención. A necesidade da avaliación xustifícase pola necesidade de observar criterios de eficiencia, eficacia e
rendibilidade social. Pero a avaliación tamén debe proporcionar a información necesaria que nos permita mellorar o
deseño e implementación das intervencións públicas. A avaliación debe ser, por tanto, útil para o persoal decisor político
e para o persoal técnico e profesional responsable da implementación da política pública.

Xosé M.ª Rivera
Arnoso, Ex-Alcalde de
Fene, con Carme Adán
Vilamarín, Secretaria
Xeral da Igualdade
da Vicepresidencia da
Xunta de Galiza
Marzo 2006
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INTRODUCIÓN
Este Informe de avaliación do Iº Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fene é un
documento elaborado por unha empresa externa experta (Tagen Ata Sociedade Cooperativa Galega) a partir dunha
demanda do Concello de Fene. Estamos en presenza, xa que logo, dunha avaliación de carácter externo.
O informe comeza cunha descrición do Iº PIOMH , do seu proceso de elaboración e da súa estruturación en áreas,
obxectivos xerais, obxectivos específicos e medidas de acción e as entidades e organizacións implicadas no seu
desenvolvemento. A continuación exponse de maneira detallada a metodoloxía de avaliación seguida.
A maior parte do informe céntrase loxicamente na propia avaliación en si. Esta avaliación componse dunha avaliación de
resultados ou actividades a nivel xeral e por áreas temáticas e unha avaliación do proceso de execución e implementación.
A avaliación de actividades / resultados acompáñase de gráficas que ilustran os datos principais. Recóllense un conxunto
de recomendacións para o futuro.
O informe incorpora tamén a bibliografía manexada para a súa elaboración e un anexo documental.

Punto de
Información
ás Mulleres e
Promoción da
Igualdade
Anos: 2006-2008
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Iº PIOMH
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DESCRICIÓN DO PIOMH
O PROCESO DE ELABORACIÓN
O Iº Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fene foi aprobado en 2005 despois dun
proceso de elaboración que se desenvolveu entre setembro e novembro de 2004. Este proceso foi impulsado pola
Concellaría de Muller que se apoiou para a dirección, coordinación e desenvolvemento operativo do traballo planificador,
no equipo técnico de Servizos Sociais. A elaboración e redacción final do Plan correspondeulle á empresa de consultaría
e formación “Proxectos”. Finalmente, debemos sinalar que o Plan foi cofinanciado polo Servizo Galego de Igualdade.
A elaboración deste Plan baseouse nun proceso participativo que integrou as dimensións política, técnico-administrativa
e social xunto coa opinión de persoas expertas e a cualificación do equipo técnico encargado do desenvolvemento do
proceso. Efectivamente, tanto no que atinxe á diagnose como ao Plan de acción contouse coa opinión e coas propostas
das distintas forzas políticas con representación no concello, dos diferentes departamentos e organismos da institución
municipal, doutras administracións e dun amplo e diverso número de entidades sociais, empresariais, culturais, veciñais
e educativas. En consecuencia, tanto a diagnose como o Plan de acción fundamentáronse na realidade obxectiva e nas
percepcións subxectivas da sociedade fenesa.

A ESTRUTURA DO PLAN. DESCRICIÓN XERAL E DATOS BÁSICOS
O Iº PlOMH do Concello de Fene recolleuse nun documento editado polo Concello que consta de 71 páxinas. Como
apuntamos anteriormente o Plan divídese na Diagnose e no Plan de acción propiamente dito. Asemade, inclúe un apartado
titulado Sistema de seguimento e avaliación, que na práctica vén ser un conxunto de reflexións e recomendacións sobre a
necesidade de facer un seguimento e avaliación das accións desenvolvidas. O documento tamén contén unha Introdución
e unha Presentación no comezo do Plan e un apartado final no que se recollen as fontes secundarias consultadas.
A Diagnose estrutúrase nas seguintes áreas temáticas:
• Demografía
• Mercado de traballo
• Educación
• Infraestruturas e recursos
O Plan de acción estrutúrase nas seguintes áreas de traballo:
• Área de traballo I: Mercado laboral
• Área de traballo II: Educación e Sensibilización
• Área de traballo III: Participación, Deporte, Cultura e Lecer
• Área de traballo IV: Problemáticas Sociais
• Área de traballo V: Saúde e Sexualidade
Cada área de traballo ten un obxectivo xeral e unha serie de obxectivos específicos ademais das medidas de acción que
se asocian a un ou varios obxectivos específicos. En total o Plan contén cinco obxectivos xerais, 30 obxectivos específicos
e 44 medidas.
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Táboa 1: Estrutura do Plan. Fonte: elaboración propia a partir de Iº PIOMH.

Mercado
de traballo

Estrutura do Plan
Áreas de traballo
Participación,
Educación e
Problemáticas
deporte, cultura e
sensibilización
sociais
lecer

saúde e
sexualidade

Obxectivo
da área

1

1

1

1

1

Obxectivos
específicos

8

3

7

9

3

Medidas

14

9

8

10

3

Táboa 2: Obxectivos xerais de área. Fonte: elaboración propia a partir de Iº PIOMH.
Área
Mercado de
Traballo

Fomentar a inserción laboral das mulleres no mercado de traballo regularizado.

Educación e
Sensibilización

Sensibilizar o conxunto da poboación de Fene sobre a igualdade de homes e mulleres.

Participación,
Deporte, Cultura
e Lecer

Fomentar a participación activa das mulleres en todos os eidos da sociedade.

Problemáticas
Sociais
Saúde e
Sexualidade
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Obxectivo xeral de área

Mellorar os recursos dos servizos e os recursos sociais para as mulleres do municipio.
Fomentar actitudes saudables e seguras en materia de saúde e sexualidade.

ENTIDADES IMPLICADAS
Cada unha das medidas de acción recolle o nome das entidades implicadas na súa execución e desenvolvemento. A
continuación recollemos unha listaxe de todas as entidades implicadas.
Táboa 3: Entidades implicadas. Fonte: elaboración propia a partir de Iº PIOMH.
ENTIDADES IMPLICADAS
CONCELLO

- Departamento de Emprego e Formación.
- Departamento de Servizos Sociais.
- Departamento de Cultura, Deporte, Turismo, Xuventude,
Normalización Lingüística e Educación.
- Departamento de Facenda.
- Policía Local.

OUTRAS ENTIDADES
DEPENDENTES DO CONCELLO

- Consello Sectorial da Muller.
- Grupos Políticos: BNG, PSOE, PP, EU

OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

- Centro de Atención Primaria.
- Servizos de intermediación e orientación laboral (INEM, Servizo
Galego de Colocación).
- Centros educativos de atención regrada que participaran nas accións
do Plan.
- Centro Social de Fene.
- Guardia Civil.

ENTIDADES SOCIAIS DE FENE

-

Sindicatos.
Asociacións empresariais.
Asociación de Artesás.
Centros de formación.
Asociacións profesionais.
Colexio de Avogados/as.
Asociacións de mulleres.
ANPAS.
Asociacións veciñais.
Asociacións en xeral de Fene e comarca.
ALMAT.
Asociacionismo asistencial.
Asociacións que traballen con grupos de mulleres en risco de
exclusión.
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Obradoiros de
Coeducación.
2007
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METODOLOXÍA
DE AVALIACIÓN
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METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN
Avaliar é emitir un xuízo de valor sobre o grao de cumprimento duns determinados aspectos, é dicir, afirmar se hai
coincidencia ou non entre o planificado e definido como desexable e a realidade constatada. Trátase de valorar o xeito
en que o proxecto cumpre unha serie de criterios a través dos que se mide o éxito na realización do que definimos como
obxectivos desexables. A avaliación ten, por tanto, unha función diagnóstica, de control e orientadora. Nesta última
función, busca axudar a readaptar o proxecto á realidade e ás circunstancias en que este se desenvolve e a permitir que
o deseño de novos proxectos contemple as aprendizaxes realizadas.
A avaliación que recolle este informe presenta as seguintes características:
• A posteriori: a avaliación realízase ao remate da execución do proxecto.
• Sumativa: a avaliación está orientada á valoración do grao de cumprimento dos obxectivos marcados unha vez
finalizado o programa ou actividade. Debe ser útil como referencia para futuras actuacións.
• Semipluralista e participativa: parte dos grupos con intereses no Plan (persoal técnico e profesional e decisoras/
es políticas/os…) están presentes na avaliación. A participación das partes interesadas é un signo distintivo da
avaliación desenvolvida.
A metodoloxía da avaliación e o tipo de avaliación realizada estiveron condicionadas polas recomendacións ao respecto
recollidas no propio Plan, polo desenvolvemento previo dos labores de seguimento e recollida de información e polas
pautas marcadas pola Concellería de Dinamización, Benestar e Igualdade. Neste sentido, o Plan adianta unha batería de
indicadores de resultados, de cobertura, de execución financeira, de recursos profesionais e técnicos e de satisfacción.
Tendo en conta a información dispoñible (datos secundarios) e prevendo a que se podería xerar (datos primarios)
optouse por realizar os seguintes tipos de avaliacións en función do obxecto de avaliación:
• De actividades/resultados.
• De proceso de execución e implementación.
Táboa 4: Estrutura da avaliación de resultados. Fonte: elaboración propia.
1. Avaliación de actividades/resultados

Indicadores

Descrición das actividades realizadas e xuízo de valor sobre o cumprimento de
obxectivos e medidas establecidas no Iº PIOMH.
Cuantitativa.
- Cuantitativos: indicadores de resultados, de cobertura/alcance, de execución
financeira e outros recursos empregados.
- Seguíronse os exemplos de indicadores propostos no capítulo relativo ao Sistema
de seguimento e avaliación do Iº PIOMH.
- O equipo técnico deseñou o sistema de análise das accións realizadas.

Fontes

Memorias dos servizos e departamentos implicados, bases de datos, fichas de
seguimento do Iº PIOMH, fichas de rexistros de datos.

Entidade responsable
das fontes

Concello de Fene.

Obxectivo
Metodoloxía escollida
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Táboa 5: Estrutura da avaliación de proceso. Fonte: elaboración propia.

Obxectivo
Metodoloxía escollida
Indicadores

2. Avaliación do proceso de execución e implementación
Valorar o xeito no que se desenvolveu a execución do proxecto.
Cualitativa.
Cualitativos. Miden calidades expresables en frases contextualizadas no contorno
en que se expresaron. Opinións, valoracións, ideas e percepcións expresadas polas
persoas entrevistadas.

Fontes

Entrevistas individuais en profundidade semiestruturada a persoal técnicoprofesional e decisores/as políticos/as.

Entidade responsable
das fontes

Equipo técnico.

Unha vez definidas as avaliacións que se ían levar a cabo constituíuse unha Comisión de Avaliación integrada por
persoal do Departamento de Servizos Sociais e polo equipo técnico externo encargado da avaliación. O persoal do
Departamento de Servizos Sociais puxo a disposición do equipo técnico toda a información relativa ás actividades
desenvolvidas no período de execución.
O primeiro paso consistiu en contabilizar todas as medidas de acción desenvolvidas globalmente e por área temática.
A delimitación cronolóxica da avaliación comprende desde o 1 de xaneiro de 2005 ao 30 de xuño de 2008. Tendo en
conta que a información recollida sobre as actividades non respondía a un patrón homoxéneo, o equipo técnico definiu
os parámetros de análise posibles comúns para todas as actividades.

Contacontos pola
igualdade - 2006
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A contabilización das diferentes medidas de acción ofrécenos unha aproximación cuantitativa que constitúe a base
sobre a que formulamos o noso xuízo de valor respecto do grao de cumprimento das medidas establecidas e dos
obxectivos propostos.
Simultaneamente, o equipo técnico deseñou o guieiro para a entrevista individual ao persoal técnico-administrativo
e profesional que participou no proceso de execución do Plan e a poboación beneficiaria implicada nel. Os criterios
de valoración constituíron a base para a entrevista. Seleccionáronse oito persoas dos departamentos máis implicados
na execución do proceso. No anexo documental recóllense os datos máis relevantes destas persoas. A información
cualitativa, é dicir, as opinións expresadas nas entrevistas son a base da avaliación do proceso de execución do Plan.
Unha vez reunida toda a información procedeuse á súa análise e á redacción dos dous informes de avaliación. Incluíronse
unhas recomendacións para accións futuras.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN NOS
CENTROS DE ENSINO 2007-2008

e

d
a I
a
guald

P

ol

NIN MÁIS, NIN MENOS

IGUAIS!!

Campaña de
Sensibilización
nos centros
de Ensino
Anos 2007-2008

www.fenecidadan.net

ÁREA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL,
BENESTAR E IGUALDADE
SERVIZOS SOCIAIS
Delegación da Muller
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AVALIACIÓN DE
ACTIVIDADES/RESULTADOS
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AVALIACIÓN DE ACTIVIDADES / RESULTADOS
Na avaliación de actividades/resultados do Iº PIOMH distinguimos dúas dimensións: a análise estritamente cuantitativa e
a emisión dun xuízo de valor o máis obxectivo posible a respecto do cumprimento das medidas establecidas no Plan.

ANÁLISE CUANTITATIVA
Indicadores de actividade
Tendo en conta a información dispoñible e as recomendacións de indicadores propostas no propio Plan, os indicadores
que imos empregar para a análise cuantitativa son os seguintes:
Táboa 6: Indicadores de actividade. Fonte: elaboración propia.
Nº

INDICADORES

1

Actividades desenvolvidas

2

Gasto

3

Poboación beneficiaria

4

Estabilidade

5

Implicación

6

Profesionais implicados

-

Total
Por ano
Por área
Por tipo

-

Entidades externas
Departamentos municipais
Outras administracións

Aclaracións a respecto da contabilización de actividades
A análise cuantitativa debe comezar cunha serie de aclaracións ao respecto do que se entende por actividade. En
toda planificación diferenciamos tres niveis: estratéxico, táctico e operativo. Estes tres niveis xerárquicos concrétanse
respectivamente nun plan, nun programa e nun proxecto. Os proxectos son un conxunto secuenciado e ordenado
de actividades relacionadas entre si que concretan a práctica da intervención en cada programa. As actividades son as
unidades que concretan os proxectos, é dicir, as unidades con entidade propia máis pequena.
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Reunión en Fene dos
equipos técnicos de
igualdade de Eume e
Ferrolterra - Proxecto
Equal Muller XXI - 2007

Para o caso que nos ocupa, a política de igualdade do Concello de Fene conta cun plan que se desenvolve en programas
anuais. A análise das actividades permítenos verificar a existencia nalgúns casos da secuencia completa plan-programaproxecto-actividade; noutros casos están presentes algúns niveis pero non outros e en moitos casos as actividades
non se encaixan nun programa e/ou proxecto secuenciado e ordenado concreto. As diferenzas na verificación da
secuencia planificadora tamén se poden observar se comparamos un ano con outro, é dicir, hai anos en que se actúa
seguindo esta metodoloxía mentres que noutros as actividades aparecen soltas e illadas.
Debemos aclarar que para os efectos de contabilización contan o mesmo todas as actividades na medida en que son as
unidades mínimas con entidade propia, independentemente das súas diferenzas cualitativas e das diferenzas que haxa
en canto á súa dimensión, mobilización de recursos, alcance… Por exemplo, para os efectos de contabilización conta o
mesmo a creación dun servizo que un conxunto de charlas. Por todo isto, debemos ser prudentes á hora de estimar a
información cuantitativa en bruto.
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1. Actividades desenvolvidas
Número total de actividades
O número total de actividades desenvolvidas no marco do Iº Plan de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
do Concello de Fene é de 87. Como sinalamos anteriormente, na contabilización do número de actividades inclúense
actividades diversas que van desde charlas, obradoiros e exposicións ata a creación e consolidación de servizos
específicos.
Actividades por ano
Constátase unha regularidade no número de accións desenvolvidas anualmente. En 2005 desenvolvéronse 22 actividades,
en 2006 foron 23 e en 2007 22. No primeiro semestre de 2008 leváronse a cabo 20 actividades.
Antes de emitir un xuízo a respecto da cadencia temporal de execución do Iº PIOMH debemos ter en conta que o número
en si de actividades non é necesariamente indicativo dunha maior intensidade no desenvolvemento deste. Segundo os
nosos criterios contables, un programa que inclúa, por exemplo, unha charla, un concerto e unha exposición, achega
tres actividades ao número total, en canto á creación e consolidación dun servizo determinado só conta como unha
actividade. A análise do rexistro de actividades permítenos afirmar que a intensidade da acción vaise mantendo ao longo
dos tres anos e medio (2005-2008).

Nº de actividades por ano
90,000

87

71,875
53,750
35,625
22

23

22

20

2005

2006

2007

2008

17,500
Total

Gráfica 1: número de actividades por ano. Fonte: elaboración propia.
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Finalmente, debemos aclarar que cando un servizo mantén estabilidade e continúa funcionando dun ano para o outro
contabilízase como unha actividade por cada ano no que este siga prestando o servizo. Por exemplo, se en 2006 se crea
o Punto de Información á Muller, contabilízase como a actividade “Creación do PIM”; se en 2007 continúa funcionando,
contabilízase como a actividade “Mantemento do PIM”.
Actividades por área
A adscrición dunha actividade realizada a unha área ou áreas do Plan determinadas establécese a partir da análise da
propia actividade. Compróbase se a natureza desta actividade ten relación coas medidas establecidas nas áreas de
traballo.
As actividades desenvolvidas poden ter un carácter transversal ou poden corresponder a unha determinada área do
Plan. A maiores, hai actividades que na súa definición inicial e no seu desenvolvemento están identificadas maiormente
con medidas sectoriais do Plan, é dicir, cunha área concreta, pero que acabaron configurándose como actividades
transversais (p. ex., a contratación da técnica de igualdade estaba destinada a reforzar as accións de sensibilización pero
acabou cumprindo moitas outras funcións polo que adquiriu un carácter transversal).
A maior parte das actividades desenvolvidas teñen un carácter transversal (12 actividades) ou corresponden ás áreas
II (Educación e Sensibilización, 33 actividades) e III (Participación, Deporte, Cultura e Lecer, 11 actividades). Por outra
parte, como se pode contemplar na táboa, o número de actividades desenvolvidas nas áreas I (Mercado Laboral, 6
actividades), IV (Problemáticas Sociais, 9 actividades) e V (Saúde e Sexualidade, 10 actividades) foi menor. Finalmente,
ata 6 actividades refírense a Área de Educación e Sensibilización e ao carácter transversal.
Táboa 7: Distribución de actividades por ano área. Fonte: elaboración propia.
Área

2005

2006

2007

2008

Mercado laboral

1

1

2

2

6

6,9

Educación e Sensibilización

7

10

8

8

33

37,9

Participación, Deporte, Cultura e Lecer

6

2

2

1

11

12,6

Problemáticas Sociais

2

2

3

2

9

10,3

Saúde e Sexualidade

2

2

3

3

10

11,5

Transversal

4

4

2

2

12

13,8

-

2

2

2

6

6,9

22

23

22

20

87

100%

Transversal
+
Sensibilización
TOTAL
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Ano

Educación

e

Total

Total %

Distribución de nº de actividades por área
90,0

87

67,5
45,0

33

22,5
6

11

9

10

12

PDCL

PS

SS

T

6

0
ML

ES

T+ES

Total

ML: Mercado Laboral
ES: Educación e Sensibilización
PDCL: Participación. Deporte, Cultura e Lecer
PS: Problemáticas Sociais
SS: Saúde e Sexualidade
T: Transversal

Gráfico 2: Número de actividades por área de traballo. Fonte: elaboración propia.
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Distribución de porcentaxe de actividades por Área

6,9 6,9
13,8

37,9

11,5

Mercado Laboral
Educación e sensibilización
Participación, Deporte, Cultura e Lecer

10,3

Problemáticas sociais
Saúde e sexualidade

12,6

Transversal
Transversal + educación e sensibilización

Gráfica 3: Distribución porcentual de actividades por área. Fonte: elaboración propia.
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Se facemos a análise por porcentaxe observamos que a Área de Educación e Sensibilización representa ata un 37,9%.
Se temos en conta que as actividades mixtas (transversal e educación e sensibilización) son o 6,9%, constátase un claro
predominio ( 44,8%) do labor educativo e sensibilizador nas actividades enmarcadas no Iº PIOM.
Ata 12 (13,8%) actividades teñen un carácter transversal. Inclúense aquí a creación de estruturas estables que prestan
servizos de maneira continuada ás mulleres pero tamén aquelas accións de carácter xeral asumidas pola totalidade da
institución municipal, como a lectura pública de declaracións institucionais, ou a actividade de edición, publicación e
difusión do Iº PIOMH.
As actividades de participación, deporte, cultura e lecer son o 12,6%; as de saúde e sexualidade representan o 11,5%;
e as de mercado laboral e problemáticas sociais o 6,9% e o 10,3% respectivamente. Se analizamos como se distribúe
o número de actividades en cada área e ao longo dos catro anos en que se desenvolven observamos as seguintes
tendencias (ver a táboa 8):
- A Área de Educación e Sensibilización é a categoría maioritaria en todos os anos e mantense estable dun ano para
o outro.
- A Área de Participación, Deporte, Cultura e Lecer vai perdendo en importancia pois pasa de seis actividades en
2005 a unha en 2008. A categoría transversal tamén perde importancia pero de forma menos intensa.
- As restantes áreas, as minoritarias, manteñen unha tendencia estable.
Pódese concluír que, con excepción da Área de Participación, Deporte, Cultura e Lecer, o resto de categorías ou áreas
manteñen a estabilidade no número de actividades por ano.
Actividades por tipo
Para ordenar as actividades por tipo elaboramos previamente unha tipoloxía de actividades en función das medidas
que se recollían no Plan. Algunhas das accións desenvolvidas presentan máis dunha dimensión, é dicir, poden ser
simultaneamente accións de diferente tipo. As categorías desta tipoloxía, e a súa frecuencia na distribución das
actividades, aparecen na seguinte táboa.
Táboa 8: Distribución de actividades por tipo. Fonte: elaboración propia.
Tipo de acción
Obradoiros, formación en igualdade e charlas
Prestación de servizos
Actos lúdicos e culturais con perspectiva de xénero
Creación e mantemento de servizos
Difusión de información e asesoramento
Actos reivindicativos e denuncia
Colaboración con entidades externas e fomento da participación cidadá
Edición e difusión de materiais
Contratación de persoal especializado
TOTAL

Núm. tipos de accións
30
22
16
11
8
7
5
3
3
105

%
28,6
20,9
15,2
10,5
7,6
6,7
4,8
2,9
2,9
100
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Podemos observar que predominan as actividades da categoría Obradoiros, formación en igualdade e charlas (28,6%),
Prestación de servizos (20,9%) e Actos lúdicos e culturais con perspectiva de xénero (15,2%). Entre as tres representan o
64,7% de todos os tipos de actividades. Esta distribución das actividades por tipos garda unha estreita relación co maior
desenvolvemento das Áreas de Educación e Sensibilización e de Participación, Deporte, Cultura e Lecer.
Tamén se desenvolveron actividades de Creación e mantemento de servizos (10,5%), Difusión de información e asesoramento
(7,6%) e Actos reivindicativos e de denuncia (6,7%) e, en menor medida, os tipos de actividades restantes.

Contratación de persoal especializado

3

Edición e difusión de materiais

3

Colaboración con entidades externas
e fomento da participación cidadá

5
7

Actos reivindicativos e denuncia

8

Difusión de información e asesoramento

11

Creación e mantemento de servizos

16

Actos lúdicos e culturais con perspectiva de xénero

22

Prestación de servizos

30

Obradoiros, formación en igualdade e Charlas

0

7,5

15,0

22,5

30,0

Gráfica 4: Distribución do número e de actividades por tipos de actividades. Fonte: elaboración propia.

38

Porcentaxe de actividades por Tipos de actividades

5%

3% 3%
29%

7%
8%
10%

15%

21%

Obradoiros, formación en igualdade e Charlas
Prestación de servizos
Actos lúdicos e culturais con perspectiva de xénero
Creación e mantemento de servizos
Difusión de información e asesoramento
Actos reivindicativos e denuncia
Colaboración con entidades externas e
fomento da participación cidadá
Edición e difusión de materiais
Contratación de persoal especializado

Gráfica 5: Distribución de porcentaxe de actividades por tipos de actividades. Fonte: elaboración propia.
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2. Poboación destinataria
As distintas medidas contempladas no Iº PIOMH poden ter como poboación destinataria a totalidade das mulleres
do Concello ou grupos específicos delas. Ademais, algunhas das accións teñen como destinatarias organizacións e
entidades e non persoas. Os grupos específicos de mulleres destinatarias que aparecen no Plan son:
- Empresarias, artesás, demandantes de emprego, amas de casa e traballadoras do fogar, atención a persoas
dependentes, anciás e infancia en situación irregular.
- Mulleres pertencentes a colectivos de risco: mulleres con discapacidades, inmigrantes, mulleres soas con cargas
familiares, vítimas da violencia de xénero, mulleres prostituídas, sen formación e sen recursos, mulleres que
presenten patoloxías psicosociais…
- Persoal técnico e administrativo do Concello, persoal do centro de saúde, persoal dos centros de ensino.
- Docentes de primaria e secundaria, alumnado dos centros de ensino, alumnado dos cursos do Concello, nais de
alumnas e alumnos.
- Mulleres da terceira idade.
- Mulleres das asociacións do Concello, mulleres mozas das asociacións do Concello, mulleres que participan no
programa de voluntariado.

Curso de Taishindó:
Defensa persoal
feminina
Novembro 2007

Non dispoñemos de datos de poboación destinataria e a poboación beneficiada para todas as actividades que se levaron
a cabo. Debemos ter en conta que hai actividades en que a poboación destinataria pode ser o conxunto da poboación
aínda que estean enfocadas ás mulleres e sexan estas quen participe maioritariamente; p. ex., unha charla aberta. A
continuación proporcionamos os datos dispoñibles dalgunhas das actividades desenvolvidas:
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Táboa 9: Poboación destinataria e beneficiada 2005. Fonte: elaboración propia.
Ano 2005
Nº

Actividade

Poboación destinataria

Poboación
beneficiada

1

Creación do Servizo de Información dos Dereitos da Muller.

Mulleres censadas en Fene

65 familias.

2

Creación do Servizo de Teleasistencia Móbil para mulleres vítimas da
violencia de xénero.

Mulleres vítimas da violencia de xénero.

4 servizos.

3

Maratón de lectura.

Mulleres e alumnado dos centros de
ensino.

50 mulleres e 200
alumnas/os.

4
5
6
7
8
9
10

Charlas.
Obradoiro de igualdade para a mocidade.
Presentación de libro.
Exposición fotográfica.
Tertulia-café.
Proxeccións de vídeos e películas.
Concerto.

Toda a poboación.
Mocidade de Fene.
Toda a poboación.
Toda a poboación.
Toda a poboación.
Toda a poboación.
Toda a poboación.

Aprox. 40 persoas
0 persoas
Aprox. 30 persoas
Aprox. 100 persoas
Aprox. 20 persoas
Aprox. 20 persoas
Aprox. 60 persoas

11

Programa de conciliación da vida familiar e laboral “Verán Máis alá”.

Familias de Fene con fillos/as de 3 a 12
anos, con fillos/as en situación de risco
social ou con problemas para a conciliación
da vida laboral e familiar.

12
13

Xornadas 24 horas de solidariedade feminista mundial.
Proxección fotográfica e documental MMM en Burkina Faso.

Toda a poboación.
Toda a poboación.

14

Elaboración da Guía de recursos para a muller do concello de Fene.

Mulleres de Fene.

15

Charla: O camiño cara á igualdade.

Toda a poboación.

16

Obradoiros coeducación.

Alumnado dos centros de ensino. 1º-2º-3º4º-5º-6º E. Primaria

17

Programa de afectividade e sexualidade: FeneAfectox.

Alumnado de ESO, Bacharelato e Ciclos
Formativos de Fene e profesorado.

400 alumnas/os

18

Elaboración e edición do CD “Afectox” de Educación Afetcivo Sexual
para a Mocidade.

Alumnado de ESO, Bacharelato e Ciclos
Formativos de Fene e profesorado.

400 alumnas/os

19

Módulos de igualdade dos cursos organizados polo concello na Área
de Formación e Emprego “Pancho Allegue”.

Alumnado e profesorado dos cursos.

60 persoas

20

Charla: 8 de marzo, Día da Muller Traballadora

Mulleres da Asociación de Amas de Casa e
Consumidoras/es de Fene

60 persoas

86 menores.
Aprox. 40 persoas
Aprox. 20 persoas
Distribuíronse
1000 exemplares
entre a
poboación de
Fene.
Aprox. 20 persoas
600 alumnas/os
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Táboa 10: Poboación destinataria e beneficiada 2006. Fonte: elaboración propia.
Anos 2006
Nº

Actividade

Poboación destinataria

Poboación
beneficiada

1

Maratón de lectura.

Mulleres e alumnado dos centros de ensino.

50 mulleres e 200
alumnas/os.

2

Videofórum para mozas e mozos.

Mozas e mozos de Fene.

Aprox. 10 mozos/as

3

Videofórum para todas e todos.

Toda a poboación.

Aprox. 10 mozos/as

4

Contacontos pola Igualdade.

Nenos, nenas e familias de Fene

120 persoas

5

Obradoiro para mulleres: “Habilidade social e asertividade”.

Mulleres de Fene.

15 mulleres

6

Conferencia.

Toda a poboación.

Aprox. 30 persoas

7

Creación do Punto de Información ás Mulleres.

Mulleres de Fene.

Aprox. 10 persoas

8

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil para
Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero.

Mulleres de Fene vítimas de violencia de xénero

8 servizos

9

Creación do Servizo de Atención á Muller.

Mulleres de Fene e fillas/os.

48 familias

10

Obradoiros de coeducación.

Alumnado dos centros de ensino.
1º-2º-3º-4º-5º-6º E. Primaria
Toda a poboación.

600 alumnas/os

11

Charla–debate: Multiculturalismo e xénero.

12

Formación en tratamento da violencia de xénero para forzas
de seguridade.

Policía local e Garda Civil de Fene e bisbarra

20 axentes

13

Formación continua do persoal técnico de servizos sociais.

Persoal de servizos sociais.

6 técnicas

14

Programa de afectividade e sexualidade: FeneAfectox.

Mozas e mozos de Fene e profesorado.

15

Conciliación: Verán Máis alá.

Familias de Fene con fillos/as de 3 a 12 anos,
con fillos/as en situación de risco social ou con
problemas para a conciliación da vida laboral e
familiar.

16

Programa de Prevención de Embarazos non desexados.
Subvención municipal “pílula poscoital”.

Mozas de Fene.

17

Módulos de igualdade dos cursos organizados polo concello
na Área de Formación e Emprego “Pancho Allegue”.

Alumnado e profesorado dos cursos.

60 persoas

18

Charla: Aspectos xurídicos, sociais e psicolóxicos da Violencia
de Xénero.

Persoas Maiores do Centro Social de Fene da Xunta
de Galiza.

60 persoas
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40 persoas

400 alumnas/os
130 nenos e
nenas

0 mozas

Táboa 11: Poboación destinataria e beneficiada 2007. Fonte: elaboración propia.
Ano 2007
Poboación
beneficiada

Nº

Actividade

Poboación destinataria

1

Obradoiros de linguaxe non-sexista para funcionariado e
persoal de Radio Fene.

Funcionariado e persoal de Radio Fene.

25 persoas

2

Obradoiros Mulleres empoderadas.

Mulleres de Fene.

10 mulleres

3

Obradoiros coeducación.

Alumnado E. Primaria de Fene

4

Maratón de lectura.

Mulleres de Fene e alumnado dos centros de ensino.

5

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil para
Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero.

Mulleres de Fene vítimas de violencia de xénero

6

Mantemento do Punto de Información ás Mulleres.

Mulleres de Fene.

Aprox. 10 mulleres

7

Mantemento do Servizo de Atención á Muller

Mulleres de Fene.

100 familias

8

Xornada lúdico-festiva de concienciación e sensibilización
social contra a violencia de xénero.

Toda a poboación.

Aprox. 300 persoas

9

Obradoiro de defensa persoal para mulleres: Tahisindó.

Mulleres de Fene.

40 mulleres

10

Charla: Saúde mental e coidado das persoas
dependentes.

Toda a poboación.

20 persoas

11

Formación continua do persoal técnico de servizos
sociais.

Persoal de servizos sociais.

6 técnicas

12

Programa de afectividade e sexualidade: FeneAfectox.

Mozas e mozos de Fene e profesorado.

13

Conciliación: Verán Máis alá.

Familias de Fene con fillos/as de 3 a 12 anos, con
fillos/as en situación de risco social ou con problemas
para a conciliación da vida laboral e familiar.

14

Módulos de igualdade dos cursos organizados polo
concello na Área de Formación e Emprego “Pancho
Allegue”.

Alumnado e profesorado dos cursos.

60 persoas

15

Introdución de módulos de igualdade na formación
continua do persoal técnico de servizos sociais.

Persoal de servizos sociais.

6 técnicas

16

Programa de Prevención de Embarazos non desexados.
Subvención municipal “pílula poscoital

Mozas de Fene.

17

Espazos para a conciliación: Programa de Voluntariado.

Toda a poboación.

600 alumnas/os
50 mulleres e 200
alumnas/os.
14 servizos

400 alumnas/os

130 nenos e nenas

0 mozas
Aprox. 10 familias
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Táboa 12: Poboación destinataria e beneficiada 2008. Fonte: elaboración propia.
Ano 2008
Nº

Actividade

Poboación destinataria

1

Obradoiros coeducación.

Alumnado de E. Primaria, E.S.O,
Bacharelato e Ciclos Formativos

2

Maratón de lectura.

Mulleres e alumnado dos centros de ensino.

3

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil para
Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero.

Mulleres de Fene vítimas de violencia de
xénero

14 servizos

4

Mantemento do Servizo de Atención á Muller.

Mulleres de Fene.

75 familias

5

Mantemento do Punto de Información ás Mulleres.

Mulleres de Fene.

Aprox. 10 familias

6

Formación continua do persoal técnico de servizos sociais.

Persoal servizos sociais.

7

Programa de afectividade e sexualidade: FeneAfectox.

Mozas e mozos de Fene e profesorado.

8

Conciliación: Verán Máis alá: 2005-2008.

Familias de Fene con fillos/as de 3 a
12 anos, con fillos/as en situación de
risco social ou con problemas para a
conciliación da vida laboral e familiar.

9

Módulos de igualdade dos cursos organizados polo concello
na Área de Formación e Emprego “Pancho Allegue”.

Alumnado e profesorado dos curso.

30 persoas

10

Colaboración coa Fundación Fuertes: impartición do módulo
de igualdade no curso do Proxecto Moucho.

Alumnado do curso.

20 persoas

11

Introdución de módulos de igualdade na formación continua
do persoal técnico de servizos sociais.

Persoal servizos sociais.

6 técnicas

12

Programa de Prevención de Embarazos non desexados.
Subvención municipal “pílula poscoital”.

Mozas de Fene.

13

Espazos para a conciliación: Programa de Voluntariado.

Toda a poboación.

Aprox. 10 familias

14

Obra de Teatro: 25 de novembro

Toda a poboación

60 persoas

15

Obradoiro de Sexualidade e Erótica Feminina “Quérome”

Mulleres de Fene

15 muleres

16

Concentración da Marcha Mundial en Vigo

Poboación de Fene e Bisbarra

50 persoas

17

Contacontos pola igualdade para crianzas

Crianzas e familias de Fene

150 persoas
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Poboación beneficiada
1400 alumnas e alumnos
50 mulleres e 200 alumnas/os.

6 técnicas
400 alumnas/os

130 nenos e nenas

0 mozas

3. Estabilidade das actividades
A análise de estabilidade das actividades refírese á permanencia e á continuidade, aínda que sexa parcialmente readaptada
ou redefinida, ano tras ano dunha mesma actividade ou dun programa de actividades similares. A estabilidade das
actividades é inicialmente un dato positivo en si mesmo, xa que indica unha continuidade e unha aposta por unha
determinada política. En sentido contrario, a inestabilidade das actividades é indicativa das dificultades de consolidar unha
política. Os motivos poden ser múltiples: escaseza de recursos, deixamento e abandono institucional, espontaneidade
e falla de planificación… Agora ben, toda política pública debe ter a capacidade de readapatarse con flexibilidade aos
novos problemas e demandas. En consecuencia, a estabilidade anual, o carácter repetitivo no desenvolvemento dunha
acción tamén pode ser indicativo dun certo ritualismo e esgotamento dunha política pública e da incapacidade para
readaptarse a un novo escenario.

VII Maratón
de Lectura
“Mulleres
Lendo Mulleres”
2007

No conxunto das actividades contabilizadas debemos discriminar, para os efectos da nosa análise, aquel grupo de
actividades que pola súa natureza e definición non son susceptibles de ser analizadas desde o parámetro da estabilidade
/ inestabilidade. Hai actividades que, pola súa natureza, unha vez desenvolvidas xa non hai unha reedición posterior.
Un exemplo pode servir para ilustrar este aspecto. Imaxinemos que o Concello cambia a sinalización e rotulación para
cumprir con criterios de linguaxe non-sexista. Unha vez adaptada esta sinalización e rotulación, esta actividade xa non
cómpre realizala de novo ano tras ano. Para facer a nosa análise de estabilidade, seleccionamos aquelas actividades
que, pola súa natureza, si son susceptibles de ser reeditadas cunha certa continuidade. A nosa análise centrouse en
comprobar se se repetían ano tras ano. Non analizamos as actividades postas en marcha por primeira vez en 2008 pois,
obviamente, a análise de estabilidade destas deberá facerse unha vez pasados como mínimo dous anos.
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Táboa 13: Estabilidade das actividades. Fonte: elaboración propia.

Actividade

Ano 2005

Creación do Servizo de Información dos Dereitos da Muller.
Creación do Servizo de Teleasistencia Móbil para mulleres vítimas da
violencia de xénero.
Creación do Punto de Información ás Mulleres
Contratación dunha técnica de Igualdade.
Declaracións institucionais.
Obradoiro de igualdade para a mocidade.
Obradoiro de coeducación.
Obradoiro para mulleres: “Habilidade social e asertividade”.
Obradoiros Mulleres empoderadas.
Obradoiro de defensa persoal para mulleres: Tahisindó.
Formación en tratamento da violencia de xénero para as forzas de
seguridade.
Obradoiros de linguaxe non-sexista para funcionariado e persoal de
Radio Fene.
Formación continua do persoal técnico de servizos sociais.
Módulos de igualdade dos cursos organizados polo concello na Área de
Formación e Emprego.
Introdución de módulos de igualdade na formación continua do persoal
técnico de servizos sociais.
Colaboración en actividades e cesión de local municipal coa Marcha
Mundial das Mulleres.
Espazos para a conciliación: Programa de Voluntariado.
Programa de Prevención de Embarazos non desexados. Subvención
municipal “pílula poscoital”.
Programa de conciliación da vida familiar e laboral “Verán Máis alá”.
Programa de afectividade e sexualidade: FeneAfectox.
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2006

2007

2008

As conclusións que poden extraerse ao respecto da estabilidade son as seguintes:
- A creación de estruturas permanentes que prestan servizos (Servizo de Atención á Muller, Punto de Información á
Muller, técnica de igualdade, Servizo de Teleasistencia Móbil para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero) mantén
unha estabilidade alta, pois desenvólvense ininterrompidamente ao longo de tres ou catro anos.
- O desenvolvemento de programas (Verán Máis alá, FeneAfectox, Voluntariado e Prevención de embarazos non
desexados, Coeducación e Prevención da Violencia de Xénero) tamén mantén unha alta estabilidade, pois todos
os programas tiveron continuidade ininterrompida desde a súa posta en marcha.
- No que atinxe aos obradoiros non destinados ao persoal interno, só os do Programa de Coeducación e Prevención
da Violencia se repetiu todos os anos, mentres que os restantes non se repetiron en ningún caso. Hai continuidade
no desenvolvemento de obradoiros pero non na reedición dos que xa se puxeron en marcha.
- Outro tanto acontece no que se refire á formación en diversos aspectos da igualdade destinada ao funcionarado
do concello. Só a impartición dos módulos de igualdade na formación do persoal e nos cursos impartidos desde a
Área de Emprego e Formación tiveron continuidade.

Módulo de
Igualdade nos
Talleres
Ocupacionais
Agosto 2007
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5 Organizacións implicadas
Administración municipal
O Departamento de Servizos Sociais foi o departamento responsable da execución e desenvolvemento do Iº PIOMH.
Este departamento está adscrito actualmente á Área de Dinamización Social, Benestar e Igualdade.
Tanto o Punto de Información á Muller (PIM) e a técnica de igualdade adscrita a el, como o Servizo Municipal de
Atención á Muller dependen da Área de Dinamización Social, Benestar e Igualdade. A persoa responsable do SMAM é a
psicóloga do Departamento de Servizos Sociais.
Porén, no desenvolvemento das medidas contempladas no Iº PIOM tamén participaron outros departamentos e
organismos municipais:
- Departamento de Formación e Emprego.
- Departamento de Cultura, Deporte, Turismo, Xuventude, Normalización Lingüística e Educación.
- Policía Local.
- Radio Fene.
- Biblioteca Municipal.
Administracións implicadas
No que atinxe a outras administracións non municipais debemos destacar o apoio do Servizo Galego de Igualdade
adscrito á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia que, entre outras actividades, está a sinatura
de convenio de colaboración para a creación e funcionamento do PIM coa cofinanciación do Fondo Social Europeo
(FSE).
Tamén se asinou un convenio de colaboración coa Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e o IMSERSO,
para a prestación do Servizo de Teleasistencia móbil para Vítimas de Violencia de Xénero.
É importante tamén a colaboración da Deputación de A Coruña, colaboradora en actividades tan estábeis como “Verán
Máis Alá” e o Programa de Coeducación e Prevención da Violencia nos Centros de Ensino.
Non podemos esquecer unha das cuestións máis relevantes no eido da conciliación, como foi a posta en marcha dunha
Galescola no termo municipal, gracias á sinatura dun convenio entre o Concello de Fene e o Consorcio Galego da
Igualdade e do Benestar de Vicepresidencia.
Entidades implicadas
No que se refire á implicación de organizacións e entidades da sociedade civil debemos sinalar as seguintes: Marcha
Mundial das Mulleres, Fundación Fuertes, Cruz Vermella, Asociacións Veciñais de Perlío, Limodre, Magalofes, Sillobre;
Círculo de Perlío, Asociación de Amas de Casa e Consumidoras/es de Fene, CPS de San Valentín, SCR O Pote de
Maniños, SCDR Agarimo de Sillobre, Centros de Ensino e ANPAS de Fene, Garda Civil de Fene, Grupos Políticos
do PSOE, BNG, PP, EU; Centro Social da Xunta de Galiza en Fene, ALMAT de Ferrol, Centro de Saúde, Obradoiros
Ocupacionais da Asociación ASPANEPS en Fene, CIG, USTG, CCOO, UXT, USO...
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Feirón Contra
a Violencia de
Xénero
Novembro
2007

6 Profesionais implicadas/os
Como xa sinalamos anteriormente, o Departamento de Servizos Sociais foi o departamento responsable da execución
e desenvolvemento do Iº PIOMH. O persoal dos servizos sociais do Concello que participou na implementación das
accións foi o seguinte:
- 3 traballadoras sociais
- 1 pedagoga
- 1 psicóloga
- 1 avogada
- 8 traballadoras familiares
- 1 administrativa
Tamén se contou con persoal dos Departamentos de Formación e Emprego e de Cultura, Deporte, Turismo, Xuventude,
Normalización Lingüística e Educación. Da mesma forma, participaron membros da Policía Local, persoal técnico de
Radio Fene e a Bibliotecaria Municipal.
Para a execución das distintas actividades, o Concello de Fene contratou servizos profesionais, asistencias técnicas e
asesorías. Neste sentido, moitas das actividades contaron coa participación de persoal externo cualificado: monitorado
de tempo libre, animadoras socioculturais, docentes, técnicas de igualdade etc.
No desenvolvemento dalgunhas actividades tamén participaron persoas voluntarias e activistas pola igualdade de
xénero. Por outra parte, escritoras, artistas, músicos, fotógrafas, representantes políticas… brindaron a súa colaboración
desinteresada para actividades culturais, de lecer e divulgativas.
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VALORACIÓN SOBRE O GRAO DE CUMPRIMENTO DO PLAN
Os tres anos e medio transcorridos entre xaneiro de 2005 e xuño de 2008 constitúen un lapso temporal suficiente para
o desenvolvemento de moitas das accións contempladas no Iº PIOMH. Esta distancia cronolóxica permítenos estar en
disposición de valorar o grao de cumprimento do Plan. Para valorar se o Plan se está cumprindo, debemos comezar pola
unidade mínima de análise: as actividades desenvolvidas que dan cumprimento ás medidas recollidas no Plan. Porén,
debemos aclarar que a valoración sobre o grao de cumprimento do Plan non se fundamenta, en rigor, na contabilización
e análise das actividades / medidas desenvolvidas, senón na análise da medida en que estas actividades desenvolvidas
do Plan permiten avanzar no cumprimento dos obxectivos xerais e específicos definidos nel.

Contacontos
para crianzas
e familias
Abril 2008

Agora ben, para determinar se un obxectivo se cumpriu este debe estar operacionalizado, é dicir, deben existir indicadores
que dean cumprida información a respecto do grao de cumprimento do obxectivo. O sistema de indicadores definido
polo Plan e a información dispoñible permítenos facer valoracións parciais de en que medida nos estamos aproximando
ao cumprimento dos obxectivos.
Por outra parte, o Iº PIOMH é un documento flexible e aberto que non esgota todas as posibilidades de actuación.
Algunhas das actividades desenvolvidas non teñen relación coas medidas contempladas no Plan, é dicir, non estaban
expresamente contempladas, pero si contribúen a que nos aproximemos á consecución dos obxectivos xerais e
específicos.
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Valoración por áreas
As principais conclusións desta valoración son as seguintes:
Mercado Laboral
Un aspecto claramente negativo do desenvolvemento do Plan é que non se levou a cabo ningunha das medidas
contempladas na Área de Mercado Laboral, polo que se pode afirmar que ningún dos obxectivos desta área foi nin tan
sequera abordado. As únicas actividades que se desenvolveron neste campo non estaban contempladas expresamente
no Plan, se ben supoñen accións encamiñadas á conciliación e neste sentido merecen ser subliñadas; estas accións foron
o Programa de conciliación Verán Máis alá e o Programa de Voluntariado.

Actividade de
“verán máis alá”
2006

Problemáticas Sociais
Esta foi unha das áreas onde máis se avanzou, xa que en certa medida acadouse o obxectivo xeral da mesma: Mellorar
os Servizos e os Recursos Sociais para Mulleres no Municipio. Entre as actuacións levadas a cabo desde o Equipo Técnico
Municipal de Servizos Sociais destacan a elaboración, edición e difusión da Guía de recursos para as mulleres, a orientación
integral para mulleres en situación de exclusión social ou con especiais dificultades para o acceso a recursos, a creación do
Servizo Municipal de Atención á Muller, a posta en marcha do Servizo de Teleasistencia Móbil para Mulleres Vítimas de
Violencia de Xénero, a creación e posta en funcionamento da Galescola, a realización de campañas de sensibilización na
igualdade nos centros de ensino, a difusión de información e recursos no referente á violencia machista...
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Presentación
da I Guía de
Recursos para
a Muller
2005
e Conferencia
de M.ª Tereixa
Paz Franco,
Vicepresidenta
do parlamento
de Galiza

Por outra parte, debemos apuntar que se levaron a cabo accións contabilizadas na Área de Educación e Sensibilización,
pero que pola súa natureza (formación en violencia de xénero para o persoal municipal, obradoiros de sensibilización
en violencia de xénero) tamén permiten aproximarnos á consecución de obxectivos neste área. Os obxectivos que se
abordaron son os seguintes:
- Promoción da inclusión social de mulleres en risco de exclusión.
- Extensión do uso dos recursos sociais.
- Incremento da capacitación técnica de todos os e as profesionais que atenden situacións de emerxencia social,
especialmente no referido á violencia de xénero.
- Visualización das situacións de violencia de xénero.
- Fomento da coordinación entre institucións que traballan en materia de violencia de xénero e problemáticas
sociais.
- Visibilización dos diferentes recursos en materia de asistencia a mulleres vítimas de malos tratos.
- Mellora na calidade do Servizo a Mulleres vítimas de violencia machista.
- Incremento da “rede de descanso” para mulleres
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Formación en
Violencia de
Xénero para
Forzas de
Seguridade
2007

Saúde e Sexualidade
Na Área de Saúde e Sexualidade debemos destacar a
existencia e estabilidade de dous programas (Programa
de afectividade e sexualidade: FeneAfectox e Programa
de prevención de embarazos non desexados. Subvención
municipal “pílula poscoital”) que manteñen relación
coa medida de “potenciar as liñas de traballo iniciadas
polo Concello en materia de sensibilización sexual e
afectividade”. Igualmente, algunhas das actividades
desenvolvidas gardan relación coa medida de “realización
de xornadas sobre educación para a saúde nas persoas
maiores”. Considérase que o Programa de afectividade
e sexualidade: FeneAfectox permite cumprir o obxectivo
específico de “Incrementar a información en materia de
sexualidade”.

Portada e
carátula
do CD
Afectox
2005
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Educación e Sensibilización
A Área de Educación e Sensibilización é a área máis desenvolvida do Iº PIOMH. O elevado número de actividades, a
estabilidade e diversidade destas e o importante número de medidas do Plan que se desenvolven permítennos afirmar
que nesta área aproximámonos ao cumprimento case íntegro de moitos dos obxectivos definidos.
As actividades desenvolvidas neste eido contemplaron a introdución da perspectiva de xénero na formación continua
do persoal do Concello e nos cursos de formación ofertados por este, na oferta estable de obradoiros de coeducación,
linguaxe inclusiva, violencia de xénero, desigualdade… para públicos diversos: alumnado, profesorado, funcionariado,
asociacións, amas de casa. Do mesmo modo, leváronse a cabo moitas accións lúdico-festivas e de reivindicación que
non teñen relación coas medidas contempladas no Plan, pero que permiten avanzar na consecución dos obxectivos de
área definidos.
Participación, Deporte, Cultura e Lecer
A Área de Participación, Deporte, Cultura e Lecer tivo un desenvolvemento escaso das medidas contempladas. Se
ben se levaron a cabo actividades culturais nas que se introduciu a perspectiva de xénero, o que permite avanzar no
cumprimento dalgúns obxectivos de área. Debemos destacar que, polo xeral, impulsouse desde o Concello a participación
das asociacións no desenvolvemento do PIOMH, o que dá cumprimento a unha das medidas contempladas.

Mulleres
Participantes
do Obradoiro
da habilidades
sociais - 2006

54

Valoración xeral
A nivel xeral as principais conclusións son as seguintes:
- Constátase un claro desequilibrio entre as diferentes áreas do Plan. Só a área de Educación e Sensibilización tivo
un desenvolvemento importante, no que ao cumprimento de medidas e obxectivos se refire. Nas áreas de Saúde
e Sexualidade e Problemáticas Sociais tamén hai avances destacábeis. A área de Participación, Deporte, Cultura e
Lecer tivo un desenvolvemento escaso e a área de Mercado Laboral practicamente nulo.
- Un aspecto moi positivo do desenvolvemento do Iº PIOM é o feito de que o Concello dotouse de estruturas e
servizos para a execución da política de igualdade e do Iº PIOM e mantivo a súa estabilidade. O Concello conta cun
Equipo Técnico de Servizos Sociais cun importante número de profesionais, cun Servizo Municipal de Atención á
Muller, cun Punto de Información á Muller e cunha técnica de igualdade. Esta estrutura constitúe unha boa base de
partida para sustentar unha política de igualdade máis ambiciosa que poida desenvolver plenamente o Iº PIOMH, se
ben seguen sendo necesarios máis recursos.
- Moitos dos logros destes tres anos derívanse de programas e proxectos xa existentes con anterioridade á aprobación
do Plan e que agora se integran na política de igualdade.
- Existen importantes programas que manteñen a súa estabilidade no tempo: Verán Máis alá, Fene Afectox,
Voluntariado, Coeducación e Prevención da Violencia de Xénero, Fomento da Igualdade…
- Integrouse a perspectiva de xénero nas políticas de formación e en moitas das actividades culturais e de lecer.
- Moitas das actividades que non se desenvolveron son, polo xeral, accións dun custo económico elevado que moitas
veces os concellos non poden asumir inicialmente: creación de oficinas e observatorios, formación moi especializada,
estudos e informes, creación dunha rede comarcal de servizos sociais… Como se constata no panorama municipal
galego, en moitas das planificacións dos concellos sobre múltiples políticas defínense accións moi ambiciosas pero
que requiren un importante financiamento económico que os concellos no poden asumir.
- Isto explica tamén que tradicionalmente os concellos centren parte das súas políticas de igualdade en campos nos
que teñen unha maior posibilidade de intervención como a Educación e a Sensibilización e a Cultura e o Lecer. O
caso de Fene concordaría bastante con esta descrición.

Obradoiros
Coeducación
2006

55

Avaliación do I Plano Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Fene

Bus Violeta
Marzo 2006

Presentación
libro Rosa
Aneiros
2005
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE
EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
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AVALIACIÓN DO PROCESO DE EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Como explicamos no apartado da metodoloxía de avaliación, para avaliar o proceso de execución e implementación
do Iº PIOMH empregamos a técnica da entrevista en profundidade, individual e semiestruturada. Para a entrevista
utilizamos un guieiro cun amplo número de temas e preguntas. Debemos sinalar que non todas as persoas entrevistadas
responderon todas as preguntas. A continuación recollemos os aspectos máis importantes destas entrevistas agrupados
por cuestións e temas.
COHERENCIA ENTRE OS OBXECTIVOS FORMULADOS E AS NECESIDADES DETECTADAS
• Polo xeral, as persoas entrevistadas consideran que a formulación dos obxectivos do Plan era axeitada para tratar
de dar satisfacción ás necesidades detectadas. Neste sentido, en ningunha das áreas do Plan habería grandes
desequilibrios entre necesidades detectadas e obxectivos propostos.
• Tense claro que determinadas necesidades, pola súa dimensión, só poden ser abordadas desde instancias
político-administrativas de maior nivel (Xunta, Goberno central…). Os concellos poden definir correctamente as
necesidades, pero sen recursos só poden aspirar a unha definición modesta dos obxectivos que é preciso perseguir
e, nese sentido, si que pode haber unha incoherencia entre as necesidades e os obxectivos. O Plan de Fene sería
un complemento ás políticas para a igualdade doutras institucións.
PERTINENCIA DO PLAN. ADECUACIÓN DO DESEÑO Á INTERVENCIÓN QUE SE PRETENDE
• Considérase que nas medidas do Plan definíanse correctamente os elementos básicos que debían guiar a
intervención. O Plan é unha guía da acción e, polo tanto, a correcta adecuación dependía máis do modo no que
se levaba a cabo a acción, é dicir, do xeito concreto de executalas polo persoal técnico.
• Considérase que o Plan era bastante realista, no sentido de adaptarse ben á capacidade económica e de recursos
que posúe o Concello de Fene.

Entrevista a
Peque Varela,
directora de Cine
Marzo 2008
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SUFICIENCIA DE RECURSOS: HUMANOS, FINANCEIROS, MATERIAIS E ORGANIZATIVOS
• A maioría das persoas entrevistadas pensan que os recursos nunca son suficientes no sentido de que sempre se
pode facer máis. Moitas medidas do Plan non se poden levar a cabo porque esixen unha cantidade de recursos
financeiros e humanos dos que o Concello non dispón. Neste sentido, existiría un desequilibrio entre o que se
planifica facer e o que realmente se pode facer cuns recursos moi limitados.
• Porén, considérase que o Concello de Fene fai un considerable esforzo financeiro para as accións da política de
igualdade, superior a outros concellos de dimensións similares. Tamén son importantes os recursos achegados pola
Xunta, a Deputación e o SGI.
• No ámbito da formación, as subvencións tamén son fundamentais. Ademais, a través da obrigatoriedade de impartir
os módulos de igualdade, os cursos de formación tamén contribúen ao labor da sensibilización na igualdade.
• No que atinxe aos recursos humanos, sería necesario máis persoal cualificado dedicado exclusivamente á
dinamización e seguimento do Iº PIOMH.
• Reforzar o Departamento de Servizos Sociais con máis persoal técnico-administrativo e contratar unha axente de
igualdade son as necesidades máis urxentes a nivel de recursos humanos.
• No que atinxe aos recursos necesarios para a atención ás vítimas da violencia de xénero, desde a Policía Local
considérase que debería haber un local específico para atender as vítimas de violencia de xénero e garantir mellor
a súa intimidade. Da mesma forma, é necesario mellorar constantemente a formación das persoas que traballen
na atención ás vítimas.
• A nivel organizativo, a Área de Igualdade está incardinada no Departamento de Servizos Sociais. Non existe unha
posición unánime a respecto da posibilidade de crear unha concellería específica de igualdade e de se esta opción
redundaría nunha mellora do financiamento da igualdade.
• Moitas das necesidades técnicas e profesionais son satisfeitas coa contratación de servizos externos cualificados.
CAPACIDADE / CUALIFICACIÓN TÉCNICA DO PERSOAL ENCARGADO DA EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
• O persoal do Departamento de Servizos Sociais conta con cursos de formación e sensibilización en igualdade.
Esta formación xenérica é importante para a coordinación do desenvolvemento das accións que dan saída aos
obxectivos e medidas do PIOMH.
• No Departamento da Policía Local, o persoal conta con formación no tratamento da violencia de xénero por
iniciativa persoal. A formación da policía local é clave para tramitar correctamente as denuncias por violencia de
xéneno e para poder actuar coordinadamente cos servizos sociais.
• O Departamento de Formación conta con persoal cualificado para impartir formación en materia de igualdade de
xénero.
• Polo xeral, considérase que o Departamento de Servizos Sociais está cualificado neste ámbito pero sería preciso
contar cunha axente de igualdade.
• O resto do persoal do Concello en xeral, está pouco sensibilizado coa temática e, polo tanto, considérase que está
escasamente preparado neste ámbito.
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Colaboración e
particpación coa
Marcha Mundial
da Mulleres na
Manifestación de
Vigo - 2008

METODOLOXÍA DE TRABALLO SEGUIDA NA EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
• O carácter pioneiro do PIOMH a nivel de Fene fixo que a metodoloxía seguida para levar adiante o Plan fose ás
veces un pouco experimental pero polo xeral serviu para levar a cabo as accións que se planificaron.
• A metodoloxía seguida para implementar certas accións é similar á seguida na implementación de accións doutro
ámbito temático (cultura, lecer, deporte, política social…) polo que non se require dun coñecemento moi
específico.
• Nalgúns casos actuouse a partir de programas que integraban un conxunto coherente de accións para un período
determinado. Considérase desexable actuar seguindo a lóxica da planificación.
COOPERACIÓN DE INTERADMINISTRACIÓNS NA EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
• As persoas entrevistadas destacan o bo nivel de cooperación, coordinación e comunicación con outras administracións
(deputación, SGI…), e coa Garda Civil e a Policía Xudicial no que atinxe á violencia de xénero.
• A colaboración con outras administracións baséase sobre todo nas subvencións que estas conceden ao Concello.
Moitas das accións para a igualdade son totalmente financiadas pola Xunta e a Deputación.
• Colaborouse tamén co Concello de Mugardos que, naquela altura, estaba a elaborar o seu IIº PIOMH.
COOPERACIÓN DE INTRADMINISTRACIÓN NA EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
• Unha parte das persoas entrevistadas considera que a difusión do Iº PIOMH entre os distintos departamentos
municipais non foi todo o completa que debería ser. Informouse do Plan e entregáronse exemplares pero non se
fixeron reunións informativas individualizadas cos departamentos, o que axudaría na comunicación do contido do
Plan. Polo xeral, en moitos departamentos o persoal coñece a existencia do Plan pero non o seu contido.
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• No que se refire á cooperación para desenvolver accións, nalgunhas áreas como Formación, Policía Local e Cultura
e Deporte a cooperación foi máis intensa, constante e positiva que noutras. Pode dicirse que existe un núcleo de
Departamentos sobre os que pivota a execución do Plan: Servizos Sociais, Policía Local, Emprego e Formación e
Cultura, Deporte, Educación e Xuventude.
• Con outras áreas do Concello a cooperación en actividades conxuntas é máis esporádica. Porén, houbo accións do
Iº PIOMH que involucraron todos os departamentos.
• Unha maior sensibilización e formación de todo o persoal do Concello facilitaría máis a cooperación, colaboración
e comunicación interna.
IMPLICACIÓN DO CONXUNTO DA ORGANIZACIÓN NOS NIVEIS POLÍTICO, GOBERNAMENTAL E TÉCNICOADMINISTRATIVO
• Considérase que a nivel político a implicación é mellorable. Todos os grupos políticos con representación municipal
apoian as liñas xenéricas da política de igualdade pero non se percibe un respaldo e implicación máis concretos. O
xénero das persoas integrantes da corporación municipal influíu notablemente no nivel de implicación.
• A nivel técnico-administrativo algúns departamentos implícanse máis que outros. Os máis implicados son aqueles
que teñen unha maior relación coa política de igualdade.

Gañadores e
gañadoras do
Concurso de
carteis e lemas
pola igualdade e
contra a violencia
de xénero
Novembro 2008
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COOPERACIÓN CON AXENTES SOCIAIS
• Valórase como un factor positivo o feito de que o Iº PIOMH fose elaborado nun proceso participativo.
• O nivel de participación nas accións enmarcadas no Iº PIOMH é importante no caso das asociacións de amas de
casa, centros educativos e a Marcha Mundial das Mulleres.
• Existen máis dificultades para mellorar a implicación doutros axentes sociais e económicos. Temos que ter en conta
que son colectivos afectados polos mesmos males que o conxunto da sociedade machista en que vivimos e que,
aínda por riba, o común é que estes colectivos estean dirixidos por persoas pertencentes ás xeracións que, por
idade e momento histórico no que se socializaron, están menos sensibilizadas coas políticas de xénero. Ademais de
ser, como froito disto que vimos de expor e salvo algunhas excepcións, colectivos moi masculinizados.
• O escaso tempo do que se dispuxo para a comunicación do Plan limitou as posibilidades dunha maior sinerxía coa
sociedade civil.
FLEXIBILIDADE / ADAPTACIÓN DO PLAN AOS IMPREVISTOS.
• Todas as persoas entrevistadas consideran que o PIOMH debe ser unha guía ou ferramenta para a acción, que debe
marcar o camiño que cómpre seguir e adaptarse ás necesidades e esixencias do momento. A habilidade do persoal
técnico é clave para adaptarse continuamente ao contexto.
OPTIMIZACIÓN DOS RECURSOS: EFICIENCIA.
• Todas as persoas entrevistadas consideran que os recursos están sendo utilizados eficientemente, se ben ás veces
multiplícanse esforzos e solápanse accións entre as diferentes administracións; non se coordinan o suficiente.

Mulleres
participantes
no Obradoiro
“Quérome” de
sexualidade e
erótica feminina
2008
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OBSTÁCULOS/PROBLEMÁTICAS/DIFICULTADES DETECTADAS QUE DIFICULTAN A EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
• Os principais obstáculos identificados foron:
- Recursos financeiros escasos.
- Escasa implicación política.
- Inexistencia dunha axente de igualdade.
- Escasa sensibilización e formación en igualdade dunha parte do persoal do Concello.
- Algúns freos veñen derivados, máis que dunha oposición aberta, dunha inercia e dunha resistencia a mudar
hábitos, procesos, rutinas e procedementos instalados no funcionariado.
- Houbo pouco tempo para difundilo e explicalo a toda a sociedade fenesa.
FACTORES DE ÉXITO QUE FACILITAN A EXECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
• Os principais factores de éxito identificados foron:
- A implicación e a vontade do conxunto do Departamento de Servizos Sociais e a cualificación e profesionalidade
do seu persoal.
- A autonomía do Departamento de Servizos Sociais para actuar e levar adiante o PIOMH.
- A implicación dalgúns axentes sociais como as asociacións de mulleres e a comunidade escolar.
- A importante implicación dalgúns departamentos.
- As boas relacións entre o persoal dalgúns departamentos o que facilita a coordinación.
- A boa relación coas demais administracións.
- A tradición de políticas positivas de igualdade e xénero coa que conta Fene.
- O esforzo, moi por riba da media municipal de Galicia, que o Concello fai cada ano para destinar recursos a estas
políticas.
SATISFACCIÓN PERSOAL DO EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE A RESPECTO DO PROCESO DE EXECUCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN.
As persoas que conforman o equipo técnico responsable do proxecto amosan unha moderada satisfacción pois consideran
que existe marxe de mellora e capacidade de avanzar cara á igualdade de oportunidades se hai máis recursos, máis
tempo e unha mellor coordinación e seguimento da execución do Iº PIOMH.

Contacontos
pola
igualdade
2008
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RECOMENDACIÓNS PARA
ACCIÓNS FUTURAS
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RECOMENDACIONS PARA ACCIÓNS FUTURAS
- Realizar un labor de sensibilización para que as mulleres se apunten a cursos de formación en profesións
tradicionalmente masculinizadas.
- Mellorar os sistemas de seguimento do PIOMH. Contratar persoal especializado que se dedique a dinamizar a posta
en marcha do PIOMH.
- Realizar un labor de sensibilización coas empresas para que contraten mulleres para profesións tradicionalmente
masculinizadas.
- Homologar como cursos outras especialidades: Guía de ruta, Atención a persoas dependentes … dispoñendo da
infraestrutura necesaria.
- Reforzar os labores de sensibilización co tecido asociativo e empresarial e coa sociedade en xeral. Fomentar a
implicación das asociacións na política de igualdade e no desenvolvemento do Iº PIOMH.

Participantes nas
actividades do
“Bus Violeta”
Marzo 2006

- Mellorar a coordinación entre os diferentes departamentos municipais. Programar e desenvolver reunións periódicas
interdepartamentais para abordar as posibilidades de actuar conxuntamente.
- Actuar naquelas áreas do PIOMH en que apenas se avanzou nestes anos como a de Mercado Laboral. Incentivar
as iniciativas empresariais femininas.
- Mellorar os recursos da policía local e a súa formación no tratamento da violencia de xénero. Fomentar a
comunicación e coordinación da Policía Local coas asociacións de mulleres a través dos servizos sociais.
- Valorar a posibilidade de crear a nivel comarcal unha unidade de atención a violencia de xénero que coordine as
distintas policías locais e servizos sociais municipais.
- No proceso participativo para un novo PIOMH, ter en conta todas as variables que configuran a poboación (idade,
status socioeconómico, situación laboral…) para que o Plan atenda toda a diversidade de grupos e situacións.
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- Adaptar os obxectivos e medidas a novos retos e realidades que xurdiron nestes últimos anos e que non se
consideraban daquela, como, por exemplo, a necesidade de introducir a perspectiva de xénero na planificación
urbanística do Concello. Aproveitar a revisión do Plan xeral de ordenación municipal que Fene vai iniciar para
introducir no novo deseño da nosa planificación urbana a perspectiva de xénero.
- Manter o realismo do actual Plan, é dicir, a adecuación dos obxectivos á capacidade real de acción do Concello e
traballar intensamente as políticas de emprego con perspectiva de xénero.
- Valorar a posibilidade de introducir nos orzamentos municipais a perspectiva de xénero.

Inauguración
Exposición
Fotográfica
“Feminino, Fene”
2005
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ANEXO DOCUMENTAL
ACCIÓNS DESENVOLVIDAS POR ANO
Táboa 14: Accións desenvolvidas 2005. Fonte: elaboración propia.
Ano 2005
Área

Núm.

Actividade

1

Creación do Servizo de Información dos
Dereitos da Muller. Desde 1999 xa funciona
un servizo de asesoramento xurídico.

Transversal

Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Difusión
de
información
e
asesoramento.

Creación do Servizo de Teleasistencia
Móbil para mulleres vítimas da violencia de
xénero.

Problemáticas Sociais

Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.

3

Declaración institucional.

Transversal

Actos reivindicativos e denuncia

4

Maratón de lectura.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

Actos lúdicos e culturais
perspectiva de xénero.

5

Charlas.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas

6

Acollemento da Carta da Marcha Mundial
das Mulleres e a Manta Mundial da
Solidariedade.

Transversal

Actos reivindicativos e denuncia.

Obradoiro de Igualdade para a mocidade.

Educación e Sensibilización

2

7

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer
Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

Tipo de actividade

con

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.

8

Presentación de libro.

9

Exposición fotográfica.

10

Tertulia-Café.

Educación e Sensibilización

11

Proxeccións de vídeos e películas.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.

12

Concerto.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.

13

Publicación, edición e difusión do Iº PIOMH.
Programa de Conciliación da vida familiar e
laboral “Verán Máis alá”.
Xornadas 24 horas de solidariedade feminista
mundial.

Transversal

Edición e difusión de materiais.

Mercado Laboral

Prestación de servizos.

Educación e Sensibilización

Actos reivindicativos e de denuncia

14
15
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Núm.

Actividade

Ano 2005
Área

Tipo de actividade

16

Proxección fotográfica e documental MMM
en Burkina Faso.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

Actos lúdicos e culturais
perspectiva de xénero.

17

Elaboración da guía de recursos para a
muller do Concello de Fene.

Problemáticas Sociais

Edición e difusión de materiais.

18

Charla: O camiño cara a Igualdade.

Educación e Sensibilización

19

Obradoiro coeducación.

Educación e Sensibilización

con

Obradoiros, formación en igualdade
e Charlas.
Obradoiros, formación en igualdade
e Charlas.

20

Programa de Afectividade e Sexualidade:
FeneAfectox.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos

21

Elaboración e edición do CD “Afectox” de
Educación Afetcivo Sexual para a Mocidade.

Saúde e Sexualidade

Obradoiros, formación en igualdade
e Charlas.

22

Módulos de Igualdade nos cursos
formativos da área de Emprego

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e Charlas.

Presentación do
cd AFECTOX no
Congreso “Ser
adolescente hoy”.
Madrid
Novembro 2005
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Táboa 15: Accións desenvolvidas 2006. Fonte: elaboración propia.
Nº
1

Actividade
Declaración institucional.

2

Maratón de lectura.

3

Videofórum para mozas e mozos.

Ano 2006
Área
Transversal
Participación, Deporte, Cultura
e Lecer
Educación e Sensibilización

Tipo de actividade
Actos reivindicativos e denuncia.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Edición e difusión de materiais.
Difusión
de
información
e
asesoramento.
Obradoiros, formación en igualdade e
charlas.

4

Videofórum para todas e todos.

Educación e Sensibilización

5

Contacontos para crianzas.

Educación e Sensibilización

6

Recepción Bus Violeta

Educación e Sensibilización

7

Obradoiro para mulleres: “Habilidade social e
asertividade”.

Educación e Sensibilización

8

Pasarrúas.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

9

Conferencia.

Educación e Sensibilización

10

Creación do Punto de Información ás Mulleres.

Transversal
Educación e Sensibilización

11

Contratación dunha técnica de Igualdade.

Transversal
Educación e Sensibilización

Contratación de persoal
especializado.

12

Creación do Servizo de Atención á Muller.
Engloba e mantén o Servizo de Información
dos Dereitos da Muller.

Transversal

Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.

13

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil
para mulleres vítimas da violencia de xénero.

Problemáticas Sociais

14

Obradoiro coeducación.

Educación e Sensibilización

15

Charla – Debate: Multiculturalismo e Xénero.

Educación e Sensibilización

16
17

Formación en Tratamento da Violencia de
Xénero para Forzas de Seguridade.
Colaboración en actividades e cesión de local
municipal coa Marcha Mundial das Mulleres.

Educación e Sensibilización
Transversal

Actos lúdicos e culturais con perspectiva
de xénero.
Obradoiros, formación en igualdade e
charlas.
Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.

Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Colaboración con entidades externas
e participación cidadá.
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Nº
18
19
20
21
22
23

Actividade
Formación continua do persoal técnico de
Servizos Sociais.
Programa de Afectividade e Sexualidade:
FeneAfectox.
Conciliación: Verán Máis alá.
Declaracións Institucionais.
Programa de Prevención de Embarazos non
desexados. Subvención municipal “pílula
poscoital
Módulos de Igualdade nos cursos formativos
da área de Emprego

Celia Amorós e
Rosa Cobo en
Fene - 2006
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Ano 2006
Área
Problemáticas Sociais

Tipo de actividade
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

Mercado Laboral
Transversal

Prestación de servizos.
Actos reivindicativos e denuncia.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade e
Charlas.

Táboa 16: Accións desenvolvidas 2007. Fonte: elaboración propia.
Nº

Ano 2007
Área

1

Actividade
Obradoiros de Linguaxe non sexista para
funcionariado e persoal de Radio Fene.

2

Obradoiros Mulleres empoderadas.

Educación e Sensibilización

3

Obradoiro coeducación.

Educación e Sensibilización

4

Maratón de lectura.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

5

Mantemento do Punto de Información ás
Mulleres.

Transversal
Educación e Sensibilización

6

Contratación técnica igualdade

Transversal
Educación e Sensibilización

7

Mantemento do Servizo de Atención á
Muller. Engloba o Servizo de Información
dos Dereitos da Muller.

Transversal

8

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil
para mulleres vítimas da violencia de xénero.

Problemáticas Sociais

9
10
11
12
14
15
16
17
18

Colaboración en actividades e cesión de
local municipal coa Marcha Mundial das
Mulleres.
Xornada lúdico festiva de concienciación
e sensibilización social contra a violencia
de xénero.
Obradoiro de Defensa Persoal para
Mulleres: Tahisindó.
Charla: Saúde Mental e Coidado das
Persoas Dependentes.
Formación continua do persoal técnico
de Servizos Sociais.
Programa de Afectividade e Sexualidade:
FeneAfectox.
Conciliación: Verán Máis alá.
Declaracións institucionais
Módulos de Igualdade dos Cursos
Organizados polo Concello na Área de
Formación e Emprego “Pancho Allegue”.

Educación e Sensibilización

Educación e Sensibilización

Educación e Sensibilización
Problemáticas Sociais
Saúde e Sexualidade
Problemáticas Sociais

Tipo de actividade
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Creación e mantemento de
servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.
Contratación de persoal
especializado.
Creación e mantemento de
servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.
Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.

Colaboración con entidades
externas e participación cidadá.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

Mercado Laboral
Transversal

Prestación de servizos.
Actos reivindicativos e denuncias.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.
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Nº
19
20
21
22

Actividade
Introdución de módulos de igualdade na
Formación continua do persoal técnico
de Servizos Sociais.
Programa de Prevención de Embarazos
non desexados. Subvención municipal
“pílula poscoital
Espazos para a conciliación: Programa de
Voluntariado
Colaboración coa Fundación Fuertes:
impartición do Módulo de Igualdade no curso
do Proxecto Moucho.

Obradoiros
Coeducación.
Ano 2007
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Ano 2007
Área

Tipo de actividade

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en
igualdade e charlas.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

Mercado Laboral

Colaboración con entidades
externas e participación cidadá.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

Táboa 17: Accións desenvolvidas 2008. Fonte: elaboración propia.

Nº

Actividade

Ano 2008
Área

1

Obradoiros coeducación.

Educación e Sensibilización

2

Maratón de lectura.

Participación, Deporte, Cultura
e Lecer

3

Mantemento do Servizo de Atención á Muller.
Engloba o Servizo de Información dos Dereitos
da Muller.

Transversal

4

Mantemento do Servizo de Teleasistencia Móbil
para mulleres vítimas da violencia de xénero.

Problemáticas Sociais

5

Mantemento do Punto de Información ás
Mulleres.

6

Contratación técnica igualdade

7
8
9
10
11
12

Colaboración en actividades e cesión de local
municipal coa Marcha Mundial das Mulleres
Formación continua do persoal técnico de
Servizos Sociais.
Programa de Afectividade e Sexualidade:
FeneAfectox.
Conciliación: Verán Máis alá: 2005-2008.
Declaracións institucionais.
Módulos de Igualdade dos Cursos Organizados
polo Concello na Área de Formación e
Emprego “Pancho Allegue”.

Transversal
Educación e Sensibilización
Transversal
Educación e Sensibilización
Educación e Sensibilización
Problemáticas Sociais

Tipo de actividade
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.
Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.
Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Creación e mantemento de servizos.
Prestación de servizos.
Difusión de información e
asesoramento.
Contratación de persoal
especializado.
Colaboración con entidades externas
e participación cidadá.
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

Mercado Laboral
Transversal

Prestación de servizos.
Actos reivindicativos e denuncia

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

13

Colaboración coa Fundación Fuertes:
impartición do Módulo de Igualdade no curso
do Proxecto Moucho.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

14

Introdución de módulos de igualdade na
Formación continua do persoal técnico de
Servizos Sociais.

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

Saúde e Sexualidade

Prestación de servizos.

15
16
17

Programa de Prevención de Embarazos non
desexados. Subvención municipal “pílula
poscoital”.
Espazos para a conciliación: Programa de
Voluntariado
Obradoiro “Quérome” sobre Sexualidade e
Erótica Feminina

Mercado Laboral
Saúde e Sexualidade

Colaboración con entidades externas
e participación cidadá.
Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
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Nº

Actividade

Ano 2008
Área

18

Teatro: “Medidas Preventivas” – 25 Novembro

Educación e Sensibilización

19

Concurso de Carteis e Lemas pola Igualdade
e Contra a Violencia de Xénero – Centros de
Ensino

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.

20

Contacontos pola Igualdade para Educación
Preescolar

Educación e Sensibilización

Obradoiros, formación en igualdade
e charlas.

Entrevista
a Iria López
Teijeiro: Autora
Manifiesto 8
Marzo 2008
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Tipo de actividade
Actos lúdicos e culturais con
perspectiva de xénero.

MANIFESTOS 8 DE MARZO
Código morse para a muller-serea
Muller de cola de maragota e pel grisallenta
muller co lombo frío e a gorxa seca
muller que despeiteas o vento cun feixe de algas e un corazón sen fronteiras
que berras cara ó horizonte por un barco que non chega,
que disimulas as frías baixo a saia do domingo
que nunca quixeches ollar como os mariñeiros deixan atrás a terra.
Muller de beizos de salitre e mirada de serea
auga cándida ao abrigo da poxa da noite
silencio abafante na horta
canda as cebolas e os repolos vaia un pensamento polos defuntos
polos que dormen no camposanto onda os nosos
polos que nunca regresarán canda a marea.
Muller que volves cada solpor canda os barcos de cerco
Muller que marchas á sardiña na luz primeira
Muller de folla de lata e frías de humidade estéril
que silencias as avelaíñas do estómago namentres traballas.
Muller que escolles o percebe e desfás o tramallos,
que coses as redes e atas os aparellos,
que zorregas as magas e desescamas,
que arrincas colas, ollos e galas.
Para non ver como o peixe morre,
para non ver que es ti quen escapa sumidoiro abaixo.
Canto todo o sangue do mar cabe na túa pía.
E quixeras sangrar para ver se é así como doe tanto.
Para ver de calar os demos que rosman nas radios políglotas do teu peirao.
Muller-rosa dos ventos, en ti non cabe o mar enteiro.
Muller-serea, barco do silencio, no teu brazado adurmiña o peixe do día e a
negrura dos
ósos entumecidos.
Muller-ventre de balea, reméxenseche as tripas en cada ondada da lúa nova.
Muller-area, conxelador da pescada de altura e salgadura da xouba,
acubillo de nadas e gradicelas,
pés que se arrastran na beira,
buscando o tesouro que arrastre calquera marea
calquera naufraxio
calquera acordeón que te leve lonxe deste silencio de asubíos e cuspes de sal
no rostro.

Muller que nunca puideches ollar o reloxo para ver quen chega
porque o tempo é tan pequeño e tan eterna a noite
Muller que arrolas fillos, horta, home e mar no mesmo colo de aire
Muller que crías percebe e bacallao cando os lobos do océano oulean na noite
Muller que quixeches facer do vento unha casa
e atopaches o sal como única promesa.
Nómade das mareas, sedentaria de tantos silencios.
Quixeras ser bailarina, actriz, mestra ou tal vez poeta
pero o océano non quere que fagas calquera outra cousa.
Calquera outra cousa ca vivir no ritmo frenético que tanxen as súas mareas.
Muller que sabes no salitre toda a calor dunha aperta
Muller-salitre, muller-náufraga, caiba a marea toda no teu sorriso de ría,
esa morna quentura de quen ten en ti un porto.
Muller de ollos caboverdianos, muller de fala senegalesa, muller de mans
peruanas,
muller de corazón burelao…
Muller, ti unha e soa, de océano sen bandeiras.
Non hai fronteira nin lingua que cale o berro dos teus ollos.
Nin consolo para quen ten un socavo na alma.
Non hai rosario con doas abondo para contar os insomnios.
Nin caricia que lamba o proído desta ferida de sal.
Muller-salvavidas,
muller-golpe de mar,
muller-radiobaliza,
muller-arrastreiro,
muller-singradura,
muller-palangre,
muller-serea
muller-forza sete
de marexada a forte marexada.
Muller-devezo
que a túa dor sexa só silencio,
onda expansiva,
neste océano apátrida que habitamos.

Homenaxe ás mulleres do mar:
ás que naufragaron co Siempre Casina, co Nuevo Pilín, co Bahía e tantos outros,
a aquelas que aboian día a día nas bravas ondas do cotío
co corazón amolecido polo salitre
Rosa Aneiros
Manifesto do día da muller, Concello de Fene, 2005
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