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Taller de recuperación da memoria: en grupo realizaranse
actividades encamiñadas a mellorar a memoria, a linguaxe,
a orientación, a atención, etc. Para retrasar o comezo dunha
demencia ou mantela estable sen empeoramento. Ademais
dos beneficios de pertencer a un grupo.
Grupo de apoio: para familiares de persoas dependentes: un
espazo no que se compartan experiencias, sentimentos e
dúbidas. Trataranse temas de coidado e autocoidado.
Construíndo Pontes: Espazo de recuperación da historia de Fene.
As persoas participantes falarán sobre un tema elixido por elas
relacionado coa historia de Fene e coas súas vivencias de tempos
pasados. Así, xuntas construirán un documento que poderá ter
diferentes formatos a través do cal compartirán e visibilizarán o
seu proxecto coas demais xeracións.
PROMOVE: Área de Benestar e Igualdade
DATAS: Curso 2010 - 2011 | Curso 2011 - 2012 | Curso 2012 - 2013
Curso 2013 - 2014 | Curso 2014 - 2015 | Curso 2015 - 2016
PARTICIPANTES:
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Acción 1.4. Elaboración dunha guía de recursos en materia de saúde que
incorpore a perspectiva de xénero.
2011ACTIVIDADE: BEN. ESTAR COIDANDO. GUIA DE APOIO ÁS PERSOAS COIDADORAS
NO EIDO DA DEPENDENCIA
Dende a Concellaría de Servizos Sociais e Igualdade
preocupándose pola formación, o benestar e o apoio ás
persoas coidadoras de persoas dependentes do concello
editou no ano 2014 Ben.Estar Coidando: Guía Básica de
Apoio a Persoas Coidadoras non Profesionais, coa que se
pretendeu proporcionar unha serie de coñecementos e
consellos útiles aos coidadores e coidadoras para, nunha
primeira parte aprender a coidarse e, nunha segunda, axudar
a sobrelevar os coidados e atencións cotiáns a unha persoa
dependente.

PROMOVE: Área de Benestar e Igualdade
DATAS: Ano 2014
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Acción 1.5. Realización dunha campaña de concienciación sobre a importancia
da saúde na calidade de vida, facendo especial fincapé na perspectiva de
xénero na saúde.
2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS DIVULGATIVAS
O Concello de Fene conta con dous Centros de Saúde
dependentes do Servizo Galego de Saúde (SERGAS):
Centro de Saúde de Fene: Rúa Tarrío s/n.
Centro de Saúde de Maniños: Rúa Pombal s/n.
Durante o período de vixencia do II PIOMH, dende os centros
sanitarios do concello déronselle promoción e difusión ás
seguintes campañas de Saúde Pública propostas polo Servizo
Galego de Saúde, algunhas delas dirixidas prioritariamente
ás mulleres:

Así mesmo, déronselle promoción e difusión tanto nos
centros de saúde como noutros equipamentos municipais
ás diferentes campañas de educación afectivo-sexual e
prevención de transmisión de ETS e de embarazos non
desexados propostas polo Servizo Galego de Saúde e os
Centros Quérote.

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
Acción 1.6. Realización dunha pequena guía de saúde de uso diario, que teña
á poboación en xeral como grupo destinatario.
(Non constan accións)
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 2
FOMENTAR ACTITUDES E HÁBITOS SAUDABLES E SEGUROS EN MATERIA DE SAÚDE E
SEXUALIDADE, DANDO ESPECIAL IMPORTANCIA Á POBOACIÓN NOVA E Á POBOACIÓN FEMININA.
Acción 2.1. Mantemento das actuais liñas de traballo existentes no concello
en materia de sensibilización sexual e afectividade.
(Non constan accións)
Acción 2.2. Realización de xornadas interxeracionais de educación para a
saúde e formación afectivosexual.
ANO 2010
2011ACTIVIDADE: DIÁLOGOS CON NAIS E PAIS SOBRE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
A Área de Dinamización Social, Benestar e Igualdade do
Concello de Fene organizou unha sesión de diálogos con
nais e pais sobre educación afectivo sexual.
Na sesión, que se impartiu pola entidade da rede social
“Quérote”, reflexionouse sobre o papel das familias en
relación á educación afectivo sexual dos seus fillos e fillas.
Analizáronse as barreiras comunicativas existentes entre
as familias e os menores para proporcionar ferramentas
e poder rompelas, fomentando relacións de confianza e
habilidades comunicativas.
A sesión de carácter gratuíto estivo aberta a toda a
poboación.
A actividade enmarcouse no Programa Tempos e Espazos
para familias: Máis que un Teito. Programa incluído no Plan
de Prevención das Drogodependencias que o Concello de
Fene desenvolve en convenio coa Consellería de Sanidade.
PROMOVE: Área de Benestar e Igualdade
DATAS: 15 de abril de 2010
Acción 2.3. Realización dunha guía específica sobre as consecuencias das
relacións sexuais non seguras, na que se inclúan os diferentes riscos de
mulleres e homes.
(Non constan accións)
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Acción 2.4. Fomento do uso do preservativo a través de campañas de
información e distribución gratuíta de preservativos.
(Non constan accións)
Acción 2.5. Realización de obradoiros sobre métodos anticonceptivos,
dirixidos á poboación en xeral.
(Non constan accións)
OBXECTIVO ESPECÍFICO 3
OPTIMIZAR OS SERVIZOS E RECURSOS SOCIAIS MUNICIPAIS, ESTENDENDO O SEU USO POR
PARTE DAS MULLERES DO CONCELLO.
Acción 3.1. Impulso dunha dinámica de comunicación permanente e fluída
entre os servizos sociais do concello e o centro de saúde municipal.
(Non constan accións)
Acción 3.2. Realización dunha campaña de información sobre todos os
recursos sociais dispoñibles a nivel municipal.
(Non constan accións)
Acción 3.3. Realización dunha guía de recursos sociais a nivel municipal e
comarcal.
(Non constan accións)
OBXECTIVO ESPECÍFICO 4
PROMOVER A INCLUSIÓN SOCIAL DAS MULLERES EN RISCO DE EXCLUSIÓN.
Acción 4.1. Mellora das facilidades de acceso das persoas inmigrantes aos
servizos normalizados do concello, especialmente aos recursos dirixidos a
mulleres.
(Non constan accións)
Acción 4.2. Creación dun programa específico de inclusión social para
mulleres en risco de exclusión.
(Non constan accións)
Acción 4.3. Formación en técnicas de fomento da autonomía persoal dirixida
a todas as persoas que traballen con mulleres en risco de exclusión social.
(Non constan accións)
Acción 4.4. Realización de obradoiros de desenvolvemento de autonomía
persoal dirixidos ás mulleres en risco de exclusión social do concello.
(Non constan accións)
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Acción 4.5. Realización dunha campaña de sensibilización sobre as
problemáticas existentes para este sector da poboación.
(Non constan accións)
OBXECTIVO ESPECÍFICO 5
IMPULSAR O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZAN A CONCILIACIÓN DA
VIDA FAMILIAR E LABORAL E MELLOREN A CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA.
Acción 5.1. Continuación das actuais actividades para a conciliación das que
xa dispón o concello.
ESCOLA INFANTIL DE FENE
A Escola Infantil Municipal de Fene, inaugurouse
no ano 2007 con 61 prazas para a atención de
nenas e nenos de 3 meses a 3 anos.
A Escola Infantil fenesa atópase adherida á Rede
Galega de Escolas Infantís xestionadas polo
Consorcio de Igualdade e Benestar da Xunta de
Galicia.
Os datos de atención a menores da Escola Infantil de Fene son os seguintes:
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ESCOLA INFANTIL DE BARALLOBRE
O 15 de outubro de 2016, tense previsto a inauguración dunha nova Escola Infantil
Municipal na parroquia de Barallobre, constará de 41 prazas e na actualidade
atópanse xa cubertas.
Esta Escola Infantil de Barallobre estará adherida á Rede Galega de Escolas Infantís
xestionadas polo Consorcio de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia.
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF)
O Servizo de Axuda no Fogar constitúe un conxunto de actuacións levadas a cabo no
domicilio das persoas en situación de dependencia, co fin de atender as necesidades
básicas da vida diaria e incrementar a súa autonomía, posibilitando a permanencia
no seu domicilio.
O SAF proponse pois, non como un recurso substitutivo, senón como un recurso
complementario aos coidados que a familia proporciona. Permitindo polo tanto,
favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das familias, así como,
permitir a integración e promoción social e laboral das persoas coidadoras non
profesionais, principalmente mulleres.
Os datos das persoas atendidas polo SAF municipal durante os anos de vixencia do
II PIOMH son os seguintes:

*Datos extraídos dos seis primeiros meses do ano
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PROGRAMA DE CONCILIACIÓN: VERÁN MÁIS ALÁ!
A Concellaría de Cultura e Ensino a través
do Departamento de Cultura e Deporte,
desenvolve o programa de conciliación da vida
laboral e familiar Verán máis alá!, dirixido ao
alumnado escolarizado en educación infantil e
primaria, durante o mes de xullo.
O Verán máis alá! de Fene é un espazo lúdico-educativo non regrado no que se
practica e fomenta o galego como lingua de uso, amais de promovérense contidos
transversais que respondan aos problemas sociais e que teñan presente a formación
en valores: educación para a paz e a non violencia, a tolerancia, a solidariedade, a
igualdade social, a igualdade entre mulleres e homes, etc.

ESPAZOS DE CONCILIACIÓN
A través do Programa de Voluntariado Municipal, desenvolvéronse ao longo do ano
2010 os Espazos de Conciliación que consistiron na atención a menores fillos e
fillas de familias que participaban nalgunha outra actividade para maiores: charlas,
cursos, talleres, etc. Adoitaban levarse a cabo na zona infantil da Biblioteca Municipal
ou nunha aula dalgún centro escolar, segundo o lugar onde se desenvolvese a
actividade.
O obxectivo principal era favorecer a conciliación da vida persoal coa familiar, para
que ningunha nai ou pai deixase de asistir a unha actividade como consecuencia
de ter que estar ao coidado dos seus fillos/as ou de non ter apoios familiares e/
ou sociais. Estes espazos son levados a cabo por persoas voluntarias rexistradas no
Programa de Voluntariado Municipal.
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Acción 5.2. Impulso da difusión das actividades realizadas polo concello
dirixidas á mellora da calidade de vida e á conciliación da vida familiar e laboral.
(Non constan accións)
Acción 5.3. Realización dunha campaña de concienciación sobre a importancia
do reparto de tarefas domésticas.
ANO 2010
2011ACTIVIDADE: CAMPAÑA INSTITUCIONAL
Durante o ano 2010, o Concello
de Fene apoiou a difusión da
campaña institucional desenvolta
pola Secretaría Xeral de Igualdade
da Xunta de Galicia a favor da
corresponsabilidade:
Podemos. Queremos.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
Acción 5.4. Edición dunha guía de boas prácticas en empresas para a
conciliación da vida persoal e laboral.
(Non constan accións)
Acción 5.5. Realización de xornadas sobre conciliación dirixidas á
concienciación das persoas empresarias.
(Non constan accións)
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ÁREA 06: LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
OBXECTIVO XERAL
MELLORAR A CALIDADE DA ATENCIÓN ÁS MULLERES VÍTIMAS DA VIOLENCIA DE XÉNERO,
ASÍ COMO POTENCIAR O AUMENTO DA SÚA PREVENCIÓN.
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1
POTENCIAR A SENSIBILIZACIÓN DA SOCIEDADE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
Acción 1.1. Visibilizar as situacións de violencia de xénero como parte da
sensibilización da sociedade.
2011ACTIVIDADE: VISIBILIZACIÓN A TRAVÉS DA WEB MUNICIPAL
Colocación dun lazo malva na cabeceira da web municipal
como repulsa ante a violencia de xénero, cada vez que se
produce un asasinato dunha muller en Galicia.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: Anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
2011ACTIVIDADE: MANIFESTO INSTITUCIONAL
Con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día
Internacional contra a Violencia de Xénero, e do 8 de marzo,
Día Internacional da Muller, todos os grupos políticos
fenenses aproban un manifesto institucional en pleno.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: Anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
2011ACTIVIDADE: CONCENTRACIÓNS CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA
Sempre que sucede un acto de violencia machista en Galicia
ou a vítima é unha muller galega, convócase na porta do
Concello unha concentración de rexeitamento á violencia
de xénero.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: Anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
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Acción 1.2. Programación de actividades periódicas de expresión do
rexeitamento da sociedade da violencia de xénero.
ANO 2010
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
O 25 de novembro de 2010, Día Internacional de Loita
contra a Violencia de Xénero, ás 13:00 h no Salón de Plenos
Municipal acolleu un acto no que se leu un manifesto
realizado por todas as persoas con representación política
do concello.
O músico local, Joaquin Balado, acompañou este acto
coa súa frauta traveseira interpretando un par de pezas
musicais.
PROMOVE: Área De Dinamización Social, Benestar e Igualdade.
DATAS: 25 de novembro de 2010
ANO 2011
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
O acto estivo organizado pola
Coordinadora
Comarcal
de
Ferrolterra da Marcha Mundial das
Mulleres e patrocinado pola Área
de Igualdade do Concello de Fene.
Deseñouse como acto reivindicativo
co obxectivo de facer reflexionar
sobre as diferentes formas de
violencia contra a muller.
A actividade consistiu nun espectáculo lúdico e interactivo
de contos para a poboación infantil e as súas familias.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 25 de novembro de 2011
PARTICIPANTES: TOTAL: 53 persoas. 36 mulleres e 17 homes.
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ANO 2012
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
O domingo 25 de novembro de 11:30
h. a 13:30 h desenvolveuse no local
da Asociación de Veciños e Veciñas
de Perlío e na Praza da Escola, a Gran
Xincana pola Igualdade e Contra a
Violencia de Xénero. As familias, nenos
e nenas e demais persoas interesadas
puideron participar e pasar un rato divertido, facendo un
percorrido por equipos ou de xeito individual onde deberon
ir superando probas relacionadas coa corresponsabilidade
no fogar, o bo trato entre as persoas, a igualdade sexual, a
linguaxe non sexista etc. A medida que se ían superando
as probas, irá visibilizándose o funcionamento piramidal da
violencia de xénero.
Con esta actividade lúdica e divertida, dirixida ás familias,
pretendeuse identificar os comportamentos desiguais
que indican o camiño da violencia de xénero, situándoos
na propia práctica diaria: reparto de tarefas no fogar,
atribucións sociais a ambos sexos, establecemento dunha
relación sentimental ou de amizade igualitaria, etc. Este foi
un espazo para traballar a transmisión das ideas sexistas no
entorno familiar e social.
Ao remate, sobre as 13:30 h. fíxose unha homenaxe a todas
as mulleres asasinadas en España no ano 2012 e ás súas
fillas e fillos, todas e todos vítimas da violencia machista,
rematando coa lectura do manifesto institucional aprobado
por todos os grupos políticos municipais.
O xoves, 29 de novembro, desenvolveuse No Sólo Duelen los
Golpes: obradoiro sobre violencia machista en adolescentes
creado e realizado por Pamela Palenciano Jódar. Actividade
organizada polo IES de Barallobre, coa colaboración do
Concello de Fene. Dirixida ao alumnado de 4º de ESO, 1º e
2º de Bacharelato e Ciclos Formativos.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
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DATAS: 25 e 29 de novembro de 2012
PARTICIPANTES:

ANO 2013
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
O domingo 24 de novembro a partir das
11:30 h. da mañá, Dani Ríos coa empresa
A Guagua percorreu as rúas do feirón nun
acto de dinamización e sensibilización á
cidadanía ante os asasinatos da violencia
machista.
Na Praza da Escola colocouse unha pancarta cos datos das
vítimas da violencia machista do ano 2013 e cunha vela
prendida por cada muller asasinada.
A actividade central tivo lugar ás 12:30 h, e estivo dirixida ás
familias, nela un equipo de actrices, actores e monitorado
con formación en xénero e igualdade, representou de
xeito dinámico e interactivo a verdadeira historia da Bella
e a Bestia, de-construíndo o conto clásico e tradicional e
facendo reflexionar sobre o que realmente se transmite a
través dos contos.
Sobre as 13:30 h. fíxose unha homenaxe a todas as mulleres
asasinadas en España no ano 2013 e ás súas fillas e fillos,
vítimas da violencia machista, rematando coa lectura do
manifesto institucional aprobado por todos os grupos
políticos municipais e unha solta de globos.
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PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 24 de novembro de 2013
PARTICIPANTES: 170 persoas (nenas e nenos, familias e poboación en xeral)
ANO 2014
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
O domingo 23 de novembro, a partir das 11:30 horas,
a empresa A Guagua animou e sensibilizou á cidadanía
asistente ao feirón. Repartíronse lazos malva como símbolo
de loita contra a violencia machista e solidariedade coas
mulleres e menores vítimas da violencia.
Ás 12:00 horas realizouse unha dramatización do conto
“La Cenicienta que no quería comer perdices” consistente
nunha adaptación non sexista do conto clásico e análise
dos roles sexistas que se transmiten ás nenas e nenos a
través dos contos tradicionais.
Máis tarde realizouse unha actuación do grupo de rapaces
e rapazas das actividades dos Servizos Sociais Municipais.
Para rematar, ás 13:00 horas, desenvolveuse un acto
de lembranza ás mulleres asasinadas a mans das súas
parellas no ano 2014 e ás fillas e fillos, todos eles vítimas
da violencia machista, consistente na lectura do Manifesto
Institucional do Concello de Fene acordado por todos os
grupos municipais e nunha solta de globos en lembranza
das vítimas de violencia machista: mulleres e fillas e fillos.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 23 de novembro
PARTICIPANTES:
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2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO: “IMPLÍCATE, RACHA COA
INDIFERENCIA SOCIAL E LOITA CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA”
O martes 25 de novembro, ás 20:00 horas na Praza Verde
tivo lugar unha actividade organizada pola Marcha Mundial
das Mulleres de Ferrolterrra coa colaboración do Concello
de Fene.
Este foi un acto reivindicativo no que a través dunha
performance simbolizouse, de xeito artístico, o lema deste
ano: “IMPLÍCATE, RACHA COA INDIFERENCIA SOCIAL E LOITA
CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA”. Con esta posta escénica
buscouse a implicación do público, principalmente as
mulleres, a través da improvisación e a participación.

PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 25 de novembro
PARTICIPANTES:

2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO: REPRESENTACIÓN DE
“MULLERES NA SOCIEDADE, NENAS NA ESCOLA”
Duración: 1h.15 minutos
Dirixido a 5º e 6º de Primaria.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 25 de novembro
PARTICIPANTES: 212 alumnas e alumnos.
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2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO: OBRADOIROS DE PREVENCIÓN
DA VIOLENCIA DE XÉNERO
Duración: dúas sesións de 50 min. por grupo. (Número de grupos: 10)
Dirixido a 1º e 2º de ESO.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 25 de novembro
PARTICIPANTES: 211 alumnas e alumnos.
ANO 2015
2011ACTIVIDADE: CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO:
NO AMOR NON TODO VALE
O 27 de febreiro, entre as 16 e as 20 horas, celebrouse na
Praza do Concello de Fene a iniciativa “No amor non todo
vale”, unha campaña de sensibilización contra a violencia
de xénero.
Fene foi un dos oito municipios da provincia seleccionados
pola Deputación da Coruña para acoller este acto, no que
o Concello colaborou a través da Concellería de Igualdade
Así, a xornada deu comezo cun photocall que tivo por
lema “Plántalle cara ao maltrato”. Consistiu en invitar ao
público participante a facerse unha foto coa mensaxe
e difundila a través das redes sociais (en twitter co
hashtg#nonaviolencia).
Así mesmo, a xornada incluíu talleres de monicreques e
marionetas para nenos e nenas, baixo o título: “Crecendo
en Igualdade”. O seu obxectivo foi sensibilizar sobre a
importancia das relacións en igualdade para previr a
violencia de xénero. Tratouse dun taller grupal, onde os
nenos e nenas participaron de maneira activa e creativa,
aproveitando a ferramenta das marionetas para lograr
a sensibilización e compromiso cara á igualdade entre
mulleres e homes como medio para previr a violencia de
xénero. Tratáronse os contidos transversais de igualdade,
solidariedade, respecto e convivencia.
Así mesmo, levouse a cabo un contacontos para os máis
pequenos e pequenas e unha exhibición de zumba. Neste
caso, quíxose impulsar de xeito divertido a reflexión sobre o
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que cada persoa pode facer, a nivel individual ou colectivo,
para construír unha sociedade onde as persoas sexan libres
para decidir que queremos ser e facer, independentemente
do sexo co que nacésemos. Por iso resulta imprescindible a
implicación e participación de todos e todas.
Outro dos alicientes da xornada foi o taller de defensa
persoal que constou de dúas partes: a de sensibilización e
motivación e outra máis práctica.
Monólogos, actuacións musicais cun DJ e a lectura dun
manifesto por parte do alcalde e da concelleira de Igualdade
completaron a xornada.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 27 de febreiro de 2015
PARTICIPANTES: Total 63 persoas, 35 nenas e 28 nenos.
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
“As fillas bravas” é unha obra de teatro na que tres mulleres
tocan e cantan o que lles peta como antes fixeron a súa nai
e a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, mulleres
de andar a pé do toxo, orgullosas de vir de tras da silveira,
cantoras dunha estirpe de voces furtivas que berran entre
raposos.
Con esta peza Chévere segue a explorar as posibilidades dun
teatro con perspectiva de xénero. Nesa liña de traballo, “As
Fillas Bravas” veñen para reafirmar modelos empoderados
de muller, vencellados a expresións culturais tradicionais
que agochan berros emancipatorios e cantos de rebeldía
insospeitados.
“As Fillas Bravas” é tamén un traballo de investigación sobre
a sexualidade, as relacións de xénero e os roles da muller na
sociedade tradicional que aparecen reflectidos nas coplas
do cancioneiro popular galego, para o que se fixo un traballo
de procura, escolma e adaptación de textos de transmisión
oral publicados desde a segunda metade do século XIX.
A obra representouse o 16 de novembro ao alumnado do
IES FENE.

114

AVALIACIÓN II PIOMH FENE

05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
Análise por áreas temáticas de intervención
Loita contra a violencia de xénero

Área 06

Días posteriores desenvolvéronse obradoiros de reciclaxe de
xénero, complementarios á obra de teatro, como parte do
traballo co alumnado en prol da igualdade e da prevención
da violencia de xénero.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 16, 17 e 18 de novembro de 2015
PARTICIPANTES: Alumnado de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato.
TOTAL: 98 rapazas e rapaces.
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
Dende o martes 3 de novembro e ao longo de todo o
mes, Radio Fene - Radio Fusión en colaboración co SMAM
(Servizo Municipal de Atención á Muller), puxo en marcha
unha campaña divulgativa, de información e sensibilización
á poboación e referente ao tema da violencia de xénero e á
importancia da educación en igualdade.
A campaña consistiu en microespazos informativos que
se emitiron diariamente entorno ás 11 da mañá dende o
programa A Fenestra. Participaron:
- Eva Sayago Martínez: psicóloga e responsable técnica
do SMAM.
-Manuela Real Rego: traballadora social do Centro
Municipal de Servizos Sociais.
-Dolores Rodríguez Amoroso, avogada do Servizo de
Asesoramento Xurídico do Centro Municipal de Servizos Sociais.
-Patricia de Lorenzo, actriz, compoñente da compañía
“Chévere Teatro”, que representarán en Fene a súa obra
“As Fillas Bravas” para o alumnado de bacharelato, dentro
da liña de teatro con perspectiva de xénero que proxecta
a compañía.
-Alumnado do CEIP Centieiras.
-Mulleres que atoparon saída á violencia de xénero
dentro do concello e que de xeito anónimo compartiron
o seu rexurdir a unha nova vida.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: Novembro de 2015
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Acción 1.3. Realización de obradoiros de nais e pais nos que se traballen as
temáticas de educación non sexista, relacións afectivo – sexuais, prevención
da violencia de xénero e reparto de responsabilidades.
Esta acción desenvolveuse a través do Programa DE PEQUES A MAIORES:
COMPARTINDO ESPAZOS. Este programa está desenvolto na Acción 2.2. da
Área 3.
Acción 1.4. Organización de campañas de sensibilización dirixidas á poboación
masculina, e encamiñadas ao reforzo do rexeitamento da violencia contra as
mulleres.
(Non constan accións)
Acción 1.5. Organización de campañas periódicas de sensibilización dirixidas
á poboación nova, resaltando o seu importante papel na loita contra os
estereotipos sexistas e a violencia de xénero.
ANO 2015
2011ACTIVIDADE: CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS
O Concello de Fene apoiou a difusión da campaña
institucionais desenvoltas pola Secretaría Xeral de
Igualdade da Xunta de Galicia e dirixida á mocidade con
motivo da conmemoración do:
25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DE LOITA CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 2
IMPULSAR O COÑECEMENTO DA POBOACIÓN DOS RECURSOS EN MATERIA DE ASISTENCIA
ÁS MULLERES VÍTIMAS DA VIOLENCIA.
Acción 2.1. Realización de campañas de información permanente dirixidas á
poboación de Fene sobre os recursos e medidas de que dispoñen as vítimas
da violencia de xénero.
Acción 2.2. Difusión das posibilidades de intervención en caso de coñecemento
dunha situación de violencia de xénero.
ANO 2015
2011ACTIVIDADE: ACTIVIDADES 25 DE NOVEMBRO
Dende o martes 3 de novembro e ao longo de todo o
mes, Radio Fene - Radio Fusión en colaboración co SMAM
(Servizo Municipal de Atención á Muller), puxo en marcha
unha campaña divulgativa, de información e sensibilización
á poboación e referente ao tema da violencia de xénero e á
importancia da educación en igualdade.
A campaña consistiu en microespazos informativos que
se emitiron diariamente entorno ás 11 da mañá dende o
programa A Fenestra. Participaron:
- Eva Sayago Martínez: psicóloga e responsable técnica
do SMAM.
-Manuela Real Rego: traballadora social do Centro
Municipal de Servizos Sociais.
-Dolores Rodríguez Amoroso, avogada do Servizo de
Asesoramento Xurídico do Centro Municipal de Servizos Sociais.
-Patricia de Lorenzo, actriz, compoñente da compañía
“Chévere Teatro”, que representarán en Fene a súa obra
“As Fillas Bravas” para o alumnado de bacharelato, dentro
da liña de teatro con perspectiva de xénero que proxecta
a compañía.
-Alumnado do CEIP Centieiras.
-Mulleres que atoparon saída á violencia de xénero
dentro do concello e que de xeito anónimo compartiron
o seu rexurdir a unha nova vida.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: Novembro de 2015
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Acción 2.3. Elaboración dunha guía de recursos dirixida a difundir a información
sobre dereitos, servizos e recursos aos que poden acceder as vítimas da
violencia de xénero e as súas familias (fillas, fillos, etc.)
(Non constan accións)
OBXECTIVO ESPECÍFICO 3
INCREMENTAR A CAPACITACIÓN TÉCNICA DAS PERSOAS PROFESIONAIS QUE ATENDEN, OU
POIDAN ATENDER, SITUACIÓNS DE EMERXENCIA SOCIAL RELACIONADAS COA VIOLENCIA
DE XÉNERO.
Acción 3.1. Promoción de formación dirixida á comunidade educativa en
temática de prevención de condutas violentas e resolución de conflitos,
traballando a igualdade como ferramenta de base.
(Non constan accións)
Acción 3.2. Promoción da formación continua en materia de violencia de
xénero de todo o persoal que atende estas situacións.
Acción 3.6. Levar a cabo cursos de formación sobre atención psicolóxica ás
persoas vítimas da violencia de xénero.
ANO 2011
2011ACTIVIDADE: FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE
Asistencia ás IV Xornadas sobre a
Violencia de Xénero: “Intervir é Previr”
do Concello de Ares, enmarcada
dentro da formación continua
para capacitación e mellora do
desenvolvemento das funcións da
técnica municipal responsable de
igualdade.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 2 e 3 de xuño de 2012
PARTICIPANTES: TOTAL: 1 MULLER.
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ANO 2013
2011ACTIVIDADE: FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE
Asistencia ás VI Xornadas sobre a Violencia de Xénero: “Non
é un segredo, é un delito” do Concello de Ares, enmarcada
dentro da formación continua para capacitación e mellora
do desenvolvemento das funcións da técnica municipal
responsable de igualdade.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
DATAS: 9 de maio de 2013
PARTICIPANTES: TOTAL: 1 MULLER.

ANO 2014
2011ACTIVIDADE: FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE
A formación continua para capacitación e mellora do
desenvolvemento das funcións da técnica municipal
responsable de igualdade durante o ano 2014 foi a seguinte:
Asistencia ás VI Xornadas sobre a Violencia de Xénero:
“Educar no Presente, Previr para o Futuro” do Concello
de Ares. DATA: 8 de maio de 2014.
Asistencia á invitación ao Centro de Recuperación
Integral para Mulleres que sofren Violencia de Xénero
en Santiago de Compostela. DATA: 7 de setembro de
2014.
Asistencia ao Seminario: Sensibilización e Intervención
en Abuso Sexual Infantil en Santiago de Compostela.
DATA: 3 de outubro de 2014.
Asistencia ás Xornadas sobre o Módulo de Maltrato
Infantil de SIUSS en Santiago de Compostela. DATA: 14
de outubro de 2014.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
PARTICIPANTES: TOTAL: 1 MULLER.
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ANO 2016
2011ACTIVIDADE: FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL TÉCNICO DE IGUALDADE
A formación continua para capacitación e mellora do
desenvolvemento das funcións da técnica municipal
responsable de igualdade durante o ano 2016 foi a seguinte:
Asistencia á Xornada Técnica: Intervención con
Menores Vítimas de Violencia de Xénero en Santiago de
Compostela. DATA: 8 de xuño de 2016.
Autorización para asistir ao X Congreso Mundial de
Bioética: Las violencias contra las mujeres: aspectos
socio-estructurales y legales en Xixón. DATA: 17, 18 e
19 de outubro de 2016.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
TOTAL:
1 MULLER.
PARTICIPANTES:
Acción 3.3. Realización de formación específica en emerxencias sociais,
dirixida ao persoal sanitario e ao persoal de servizos sociais.
(Non constan accións)
Acción 3.4. Realización, entre o persoal que traballa con casos de emerxencia
social, dun estudo sobre as necesidades de formación que consideran ter.
(Non constan accións)
Acción 3.5. Realización de cursos de formación para o persoal que traballa con
casos de emerxencia social, acorde ás súas necesidades.
(Non constan accións)
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 4
GARANTIR E MELLORAR A COORDINACIÓN MUNICIPAL E INTERINSTITUCIONAL NA
LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, COMO REFORZO DA ATENCIÓN ÁS MULLERES
MALTRATADAS.
Acción 4.1. Elaboración dun protocolo de actuación conxunto entre o concello,
o centro de saúde municipal e as forzas e servizos de seguridade.
2011ACTIVIDADE: ELABORACIÓN DUN PROTOCOLO DE COORDINACIÓN, DETECCIÓN
E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE XÉNERO
Consistiu na elaboración dun protocolo de coordinación
para a prevención, detección e intervención en situacións de
violencia de xénero a implantar e desenvolver polo Concello
de Fene, así como a articulación de medidas e canles de
participación e colaboración de organismos, entidades e
profesionais de carácter público e privado de implantación
no Concello de Fene e a súa zona de influencia.
PROMOVE: Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da
Igualdade
Acción 4.2. Mellora dos mecanismos de seguimento das medidas de
protección para as mulleres vítimas de maltratos.
(Non constan accións)
Acción 4.3. Creación entre o concello, o centro de saúde municipal e as forzas
e corpos de seguridade, dunha base de datos conxunta de persoas vítimas
da violencia de xénero, na que se manteña en todo momento actualizada a
súa situación.
(Non constan accións)
REDE DE ENTIDADES LOCAIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
En xuño do ano 2014, o Concello de Fene adheriuse á Rede de Entidades Locais Contra a
Violencia de Xénero, asinando un Protocolo de Colaboración entre a Secretaría Xeral
da Igualdade e a FEGAMP para establecer unha Rede de Entidades Locais Contra a
Violencia de Xénero e realizar outras accións de sensibilización social en contra da
Violencia de Xénero.
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 5
CONSOLIDAR A REDE DE ATENCIÓN ÁS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO.
Acción 5.1. Promoción dos mecanismos de coordinación precisos para a
consolidación da rede de atención ás mulleres vítimas da violencia de xénero.
Ao longo dos anos de vixencia do II PIOMH do Concello de Fene, mellorouse
moito a colaboración e seguimento coa Garda Civil, existindo unha
colaboración moi estreita e fluída cos Servizos Sociais Comunitarios.
Acción 5.2. Realización dunha campaña de información á poboación sobre
as características e funcións da rede de atención ás mulleres vítimas da
violencia de xénero.
(Non constan accións)
Acción 5.3. Presentación pública anual ou bianual das accións que se teñan
previsto levar a cabo desde a rede de atención ás mulleres vítimas da
violencia de xénero.
(Non constan accións)
Acción 5.4. Realización dunha memoria anual da actividade levada a cabo
pola rede de atención ás mulleres vítimas da violencia de xénero.
(Non constan accións)
OBXECTIVO ESPECÍFICO 6
PREVIR O ACOSO SEXUAL EN TODOS OS ÁMBITOS DA VIDA CIDADÁ.
Acción 6.1. Realización de campañas de información ás empresas e ao seu
persoal sobre a prevención do acoso no eido laboral.
(Non constan accións)
Acción 6.2. Realización de campañas de información do acoso sexual para a
poboación en xeral.
(Non constan accións)
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ENQUISAS
DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA PERSOAL TÉCNICO E POLÍTICO DO
CONCELLO DE FENE

O grupo maioritario de persoas participantes na enquisa de opinión foron mulleres.
O grupo maior das persoas participantes situáronse na franxa de idade entre 40 e 44
anos, sobre todo pola participación de homes desta idade, seguido dos grupos de 35
a 39 anos, 50 a 54 anos e 55 a 59 anos.
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Nos gráficos precedentes observamos que de entre as persoas que contestaron ás
enquisas, os homes teñen unha lixeira maior antigüidade traballando no concello; as
mulleres teñen unha maior porcentaxe de xornadas laborais completas e os homes
manifestan ter unha leve maior temporalidade na contratación.
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A gran maioría das persoas
que responderon a enquisa,
consideran que é labor do
concello asumir o liderado
na promoción da igualdade
no seu municipio.
A continuación reflectimos todas as respostas xeradas na pregunta 5 (pregunta
aberta) Cal é a finalidade que na súa opinión debe ter un Plan de Igualdade de
Oportunidades Municipal (en adiante PIOMH)?
COMENTARIOS REALIZADOS:
1. Garantir a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes tanto no acceso ao traballo como no seu
desenvolvemento. Establecer medidas que fomenten o exercicio real desta igualdade.
2. Mellorar a conciliación familiar e laboral; valorar posibles discriminacións; valorar a produtividade.
3. Impulsar cursos para os traballadores do Concello. E ter as mesmas oportunidades nos postos de traballo as
mulleres e os homes.
4. A non discriminación de ningún tipo, para ningún dos sexos.
5. Promover a igualdade entre mulleres e homes tanto no acceso ao mercado laboral como na carreira
profesional.
6. Ten que dar as mesmas oportunidades a mulleres como homes como ben recollido no artigo n°9 apartado 2
da Constitución Española.
7. Estudio da situación en Fene, definindo indicadores medibles para estudar a súa evolución. Establecer
medidas correctivas. Establecer obxectivos cuantificables coas respectivas liñas de actuación. Difusión e
concienciación.
8. A igualdade de oportunidades.
9. Avaliar as condicións de traballo e de trato por se houbera diferenzas nas condicións/trato entre homes
e mulleres a nivel municipal. Realizar un diagnóstico e elaborar medidas para garantir a igualdade de trato e
oportunidades entre homes e mulleres.
10. Erradicar a violencia de xénero, facilitar a equidade no traballo, promover campañas de igualdade e a
conciliación familiar.
11. Informar e concienciar.
12. Conseguir o que esta redactado na Constitución Española no seu artigo 9 apartado 2 liberdade e igualdade.
13. A medio prazo que as mulleres e homes teñan os mesmos dereitos e deberes nos diferentes ámbitos: social,
laboral, persoal, ...
14. Avanzar cara unha igualdade real da cidadanía e neste proceso as actividades a desenvolver non son
exclusivamente femininas, xa que desigualdade é calquera xeito de discriminación. De aí a necesidade de
implicar a toda a sociedade.
15. Dar as mesmas oportunidades a homes e mulleres.
16. Dar as mesmas oportunidades e non discriminación por razón de sexo.
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17. A igualdade é entre homes e mulleres.
18. Aplicar a igualdade de oportunidades na actuación municipal e sensibilizar á sociedade.
19. Establecer as medidas precisas para chegar á igualdade de oportunidades.
20. Concienciación e medidas de equidade para o fomento da igualdade.
21. Que todos/as traballadores/as teñan os mesmos dereitos.
22. Conseguir que nun futuro non sexa necesario ter un Plan de Igualdade mediante a realización de políticas
para mellorar a educación da sociedade nesta materia.

Hai máis mulleres que homes que coñecen os contidos dos anteriores PIOMH, sen
embargo, hai mais homes que mulleres informados dos resultados obtidos polo
PIOMH anterior.
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Vemos un elevado grado de coñecemento por parte do persoal do concello dos
recursos municipais no ámbito da igualdade. Destaca ademais o equilibrio entre
mulleres e homes sobre o coñecemento dos recursos.

No gráfico superior pódese comprobar que entre as mulleres hai unha maior
actividade para obter e presentar datos desagregados por sexo, isto pode ter
explicación no feito de que no concello hai más mulleres traballando nas áreas
relacionadas coa atención ás persoas e servizos sociais.
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Chama a atención a diferente percepción de homes e mulleres con respecto aos
temas de oportunidades de promoción profesional e políticas salariais. Estas
percepcións coinciden con datos de outros estudos o Estudio “La mujer directiva en
España. Women as Leaders de PwC e Isotés”
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Resulta salientable destacar dúas cuestións, por un lado a unanimidade na resposta
dos homes a este ítem e, por outro, que un 15, 38% de mulleres consideren que
non é importante que se empregue a linguaxe non sexista desde os distintos
departamentos municipais.
COMENTARIOS REALIZADOS:
1. Penso que se debe xeneralizar un uso neutro de determinados termos sen sentirse ofendido.
2. Considero importante tanto para os homes como as mulleres, que ninguén se sinta discriminado.
3. Para igualar aos dous xéneros.
4. Considero importante realizar unha linguaxe non sexista en todos os ámbitos, non so o do traballo.
5. A linguaxe non debe connotar xénero.
6. Creo que a linguaxe non inflúe na igualdade das persoas. O que creo que importa é a igualdade de
oportunidades, de salarios, etc. Eu emprego linguaxe non sexista, pero non o considero o máis importante
dentro dunha política de igualdade.
7. No Departamento para o que traballo xa procuramos empregar unha linguaxe non sexista. Considéroo
fundamental porque as políticas de igualdade débense promover especialmente dende os ámbitos da Cultura
e o Ensino.
8. Para concienciar a sociedade da igualdade entre mulleres e homes.
9. Creo que a linguaxe non sexista debe ser o habitual e correcto en calquera lugar de traballo.
10. Para dar sentido á non discriminación por razón de sexo.
11. Creo que no Concello non pasa. Polo lo menos non me consta.
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COMENTARIOS REALIZADOS:
1. Espero qué así sexa por mellorar o servizo.
2. Á hora de establecer discriminacións positivas na programación.
3. Imaxino que si.
4. Si, pero sempre para mellorar.

COMENTARIOS REALIZADOS:
1. Exclusivamente na elaboración dalgunha ordenanza.
2. Porque traballo para o departamento de servizos sociais.
3. Organízanse actividades para toda a poboación en xeral. non dispoñemos de estudos que fagan referencia
ás desigualdades. No caso da situación económica, considero que debería haber exención de taxas, pero a
ordenanza fiscal actual obriga a pagar as taxas e despois os usuarios, poden recuperar parte do pagado, pero
no caso de non ter recursos económicos, xa non poden pagar a taxa inicial, polo que non poden participar na
actividade. Creo que dende o Departamento de Servizos Sociais e Intervención e Tesourería deberían solucionar
este aspecto.
4. Con carácter xeral trabállase en facilitar a conciliación da vida laboral e familiar.
5. Á hora de planificar as actividades, adoitamos fixarnos no entorno. Quizais non empregamos datos ou
estudos pero si procuramos ter en conta a situación social e económica da zona.
6. Non hai desigualdade.
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COMENTARIOS REALIZADOS:
1. Todos menos servizos sociais.
2. Non existe unha coordinación entre departamentos.
3. Unicamente podo opinar do departamento no que traballo no que penso que si se coñecen tarefas en materia
de igualdade.

Sete persoas das que responderon
á enquisa teñen formación en
materia de igualdade de xénero,
todas elas son mulleres; a maioría
traballan na area de igualdade ou
teñen relación directa.
O 100% dos homes e o 92,31%
das mulleres comparten a
importancia de recibir formación
en materia de igualdade.
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Pódese observar nos gráficos como as mulleres son mais coñecedoras de si se usan
ou non as medidas de conciliación, aínda que existen moitas persoas que teñen
dúbidas sobre o tema.
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Ao solicitar ao persoal técnico e político municipal que ordenaran de maior a menor
importancia as causas que restan eficacia ao PIOMH, se consideramos as que
aparecen entre as catro primeiras posicións, os resultados que obtemos son os
seguintes:

Comprobamos que as mulleres consideran como causas principais de dificultade a
falta de compromiso político, en primeiro lugar; a escasa credibilidade dos planes de
igualdade, como segunda; como terceira empatan en porcentaxe a falta de recursos
humanos e a ausencia de partida orzamentaria para o ámbito da igualdade e, en
cuarto lugar a carencia de concreción nos obxectivos e accións.
Mentres os homes consideran como causas principais de dificultade que restan
eficacia aos PIOMH que se dea prioridade a outras áreas, en primeiro lugar; a carencia
de concreción nos obxectivos e accións en segundo lugar; en terceiro lugar a escasa
credibilidade dos planes de igualdade e, por ultimo , en cuarto lugar, a percepción
social de que xa está acadada a igualdade.
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A resposta que mais veces aparece en primeiro lugar para os homes é “Mulleres”
para as mulleres é “Toda a poboación en xeral”.
En segundo lugar para os homes é coa mesma porcentaxe “Homes”, “Xuventude” e
“Infancia” e para as mulleres “Xuventude”.
En terceiro lugar, a opinión mais repetida dos homes é coa mesma porcentaxe
“Homes” e “Xuventude” e a opinión mais repetida das mulleres é “Homes”.
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Ao solicitar as persoas que ordenaran de maior a menor importancia os axentes
sociais destinatarios das accións que se propoñan no III PIOMH, considerando os
que aparecen entre as tres primeiras posicións, os resultados que obtemos son os
seguintes:

Comprobamos que mulleres e homes coinciden en sinalar como primeira opción de
axentes sociais destinatarios das accións do III PIOMH ao “Profesorado de centros
educativos”.
As mulleres elixen como segunda opción ao “Persoal político do Concello” e os homes
ao “Monitorado de actividades dirixidas a menores”.
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Na pregunta 30 do cuestionario: Ordene por nivel de importancia os ámbitos o eixes
que debería incluír o seguinte plan de igualdade, obtemos os seguintes datos

Comprobamos que na opinión das mulleres a primeira opción en importancia dos
ámbitos ou eixes para o III PIOMH está “Combater a violencia de xénero” como
primeira opción e como segunda cun 25% empatan a “Conciliación corresponsable
da vida persoal, familiar e profesional” e “Educar en Igualdade”.
En canto á elección dos homes, como primeira opción en importancia dos ámbitos
ou eixes para o III PIOMH está a “Sensibilización xeral en temas de igualdade” e a
segunda opción elixen “Combater a violencia de xénero”.
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Na pregunta número 31 do cuestionario: Enumere as cinco medidas ou accións
principais que debe emprender nun futuro o Concello de Fene para conseguir unha
maior igualdade entre os homes e mulleres, detallamos as respostas das persoas
consultadas:
As 1as medidas propostas segundo cada
persoa foron:

As 2as medidas propostas segundo cada
persoa foron:

Formación.
Formar ao profesorado.
Plan emprego destinado mulleres
desempregadas.
Formación.
Combater violencia xénero.
Formación.
Difusión das políticas de igualdade.

Conciliación.
Formar ao persoal municipal.
Asesoramento empresas no eido
igualdade entre homes e mulleres.
Conciliación vida laboral e persoal.
Campañas igualdade.
Sensibilización.
Formar a todo o persoal en materia de
igualdade.

As 3 as medidas propostas segundo cada
persoa foron:

As 4as medidas propostas segundo cada
persoa foron:

Emprego.
Concienciación política.
Liña subvencións destinada a elaboración
plans de conciliación, emprego, etc.
Igualdade de oportunidades nos traballos.
Actos culturais igualdade.
Actuacións exemplares.
Utilizar unha linguaxe non sexista.

Axudas a sociedades que promovan a
igualdade.
Formación.
Educación nos nenos/as e xuventude.
Actos deportivos igualdade.
Premiar a xente que destaque en
distintos eidos nesa materia.
Difusión social de políticas de igualdade.

As 5 as medidas propostas segundo cada persoa foron:
Colaboración municipal con sociedades que promovan a igualdade.
Campaña divulgativa concienciación social.
Combater violencia.
Publicidade.
Unión dos políticos e sociedade civil sen partidismos.
Publicidade de accións positivas realizadas.
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GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA A INFORMANTES CLAVE DO CONCELLO DE FENE

O grupo maioritario de persoas participantes na enquisa de opinión foron mulleres.
O grupo maior das persoas participantes situáronse na franxa de idade entre 40 e
44 anos, sobre todo pola participación de mulleres desta idade.
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Nestes gráficos vemos que de entre as persoas que contestaron á enquisa a maioría
descoñece os contidos dos anteriores PIOMH, existindo maior coñecemento entre
as mulleres. O 100% das persoas participantes na enquisa descoñece os resultados
obtidos polos mesmos.
Á pregunta Cal é a finalidade que na súa opinión debe ter un Plan de Igualdade de
Oportunidades Municipal (en adiante PIOMH)? As respostas das persoas participantes
foron as seguintes:
1. Fomentar a condución de xeito formativo e informativo e con accións prácticas, dentro das competencias
municipais.
2. A finalidade debe ser contribuír a que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades na vida e que sexan
considerados como persoas en igualdade de condicións en todos os ámbitos da sociedade.
3. Igualdade de oportunidades para ambos sexos.
4. Me parece unha opción moi válida.
5. Establecer unha serie de actuacións para alcanzar a igualdade de oportunidades, eliminar a discriminación
e levar a cabo medidas de acción positiva para as mulleres en todos os ámbitos sociais. En definitiva, un Plan
de igualdade municipal debe corrixir as desigualdades, impulsar cambios sociais e culturais que acaden e
consoliden a igualdade de oportunidades e ao tempo, introducir a perspectiva de xénero en todas as actuacións
e áreas municipais.
6. Evitar a discriminación da muller.
7. Que a igualdade sexa real. non simplemente unha oferta de oportunidades senón que o entorno sexa
favorable a esa igualdade de oportunidades.
8. Introducir e xeralizar unha cultura de igualdade.
9. Facilitar boas practicas.
10. Paridade, igualdade nos salarios ...
11. Fomentar a igualdade real entre mulleres e homes, pois as mulleres se atopan en moitas situacións en
desequilibrio co home.
12. Visibilizar e dar resposta ás necesidades reais que presentan neste momento.
13. Fomentar a igualdade real de xéneros nos diferentes eidos e traballo en prol da sensibilización e visibilización
das desigualdades existentes.
14. Identificar os problemas que evitan que exista esa igualdade de oportunidades e trazar unha serie de
estratexias para solucionar eses problemas.

140 AVALIACIÓN II PIOMH FENE

05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA
INFORMANTES CLAVE DO CONCELLO DE FENE
15. Promover (e lograr) que homes e mulleres non teñan ningún tipo de trato laboral desigual por cuestión de
xénero. Empezando pola casa, o concello e difundindo esa conciencia e modo axeitado de funcionamento
tanto entre os que contratan como n@s traballador@s.
16. Promover a actuación/participación en tódolos ámbitos/traballos das persoas independentemente do seu
sexo, condición sexual ou social.
17. Igualdade no ámbito familiar, laboral e social.
18. Dar resposta ás necesidades detectadas non só visibilizar unha situación de desigualdade.

Mentres que a maioría das persoas informantes clave participantes na enquisa
descoñecen se os PIOMH cumpriron as súas finalidades; máis mulleres que homes
responden afirmativamente, convencidas de que as actuación en igualdade teñen
en conta a situación socioeconómica municipal.
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Nos gráficos anteriores apreciamos, por un lado que son maioritariamente as
mulleres as que recoñecen no seu ámbito de actuación unha presenza desequilibrada
de homes e mulleres e, por outro, pode observarse como as mulleres que consideran
que na toma de decisións a presenza equilibrada entre mulleres e homes é
considerablemente menor que os homes que opinan da mesma maneira.

Con respecto aos salarios, o 86% dos homes consideran que as mulleres cobran
igual salario polo mesmo traballo, fronte ao 56% das mulleres que consideran que
homes e mulleres cobran igual salario polo mesmo traballo.
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É baixa, sobre todo no caso dos homes, a porcentaxe de persoas informantes
clave con formación en materia de igualdade.

Todas os homes e un 89% das mulleres participantes na enquisa a informantes clave
contestaron afirmativamente á importancia da formación en material de igualdade
tanto do persoal municipal tanto técnico como político.
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Para obter determinadas subvencións, a Xunta e a Deputación requiren ter vixente
un Plan de Igualdade. Sabía vostede que o Concello de Fene solicita e obtén ditas
subvencións para programas de conciliación, de saúde, prevenciaón e intervención
en materia de violencia de xénero e coeducación?

No gráfico anterior obsérvase un importante coñecemento sobre as subvencións
en materia de igualdade das que se beneficia o concello, ademais as persoas
participantes valoran positivamente estas vías de financiamento.
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É maior a porcentaxe tanto de homes como de mulleres informantes clave, que
indican que non desagregan os datos por sexo.

A opinión dos homes repártese ao 29% entre os que opinan que non teñen cuberta
as necesidades de conciliación e os que si, mentres que un 43% non o saben.
En cambio, entre as mulleres, a porcentaxe de descoñecemento e moito menor
e discrepan cos homes, posto que maioritariamente consideran que non teñen
cubertas as necesidades de conciliación.
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Dos gráficos anteriores podemos destacar que máis da metade das persoas
descoñecen se hai medidas de conciliación no concello; sen embargo, a metade das
persoas que responderon a enquisa consideran que estas medidas de conciliación
son útiles ou non o saben. Por último, en concordancia coa primeira resposta, máis
da metade das persoas non saben se as medidas de conciliación existentes son
suficientes.

146 AVALIACIÓN II PIOMH FENE

05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA
INFORMANTES CLAVE DO CONCELLO DE FENE
A pregunta 16 do cuestionario, consistiu nunha pregunta aberta que formula:
Que necesidades teñen as mulleres e homes non resoltas polo municipio para conciliar a
vida laboral familiar e persoal? As respostas obtidas foron as seguintes:
1. Non sei.
2. Para conciliar hai que deixar que homes e mulleres non teñan problemas á hora de pedir reducións de xornada,
que poidan traballar dende casa, que existan máis escolas infantís e máis comedores escolares nos centros
de ensino, axudados polo Concello.
3. Traballo.
4. Servizos de canguraxe; servizo de madrugadores. Os campamentos de verán non teñen prazas suficientes
para toda a infancia e o tempo de duración dos campamentos urbanos non cobren todo o período vacacional
dos/as menores que o precisan, no caso de que as nais/pais teñan que acceder a formación ou emprego.
5. Acceso a garderías infantís públicas, comedores escolares ...
6. Un servizo público matinal para aqueles pais/nais que teñen fillos/fillas.
7. Todos teñan traballo.
8. Horarios flexibles.
9. Máis garderías ou centros de atención a maiores.
10. Non podo opinar porque non o sei.
11. Deben dar resposta ás necesidades detectadas no momento de aplicalas, deben estar adaptadas ao
contexto no que se están a aplicar. Moitas veces se desenvolven actividades para xustificar subvencións pero
non están adaptadas ao que se necesita neste momento.
12. Penso que a conciliación non só implica ter un lugar onde deixar ás crianzas mentres os proxenitores
traballan. Os permisos de maternidade e paternidade deberían ser máis longos, as xornadas laborais dos
proxenitores con fillos menores deberían permitir o seu coidado e atención directa, ... Unha sociedade que
permite que as horas de estancia das crianzas cos pais se reduzan a unhas poucas horas, nas que tamén
inclúen as tarefas domésticas e o tempo de durmir, non pode derivar en crianzas e mozos sans e estábeis
emocionalmente. A familia ten que ser o primeiro elemento educador e como tal, necesita de tempo de
compartir, gozar e medrar conxuntamente.
13. Supoño que a flexibilidade horaria.
14. Non coñezo moi ben o mapa social de Fene xa que levo pouco tempo aquí. O que vexo é que en xeral nais
separadas con fillos a cargo teñen dificultades para poder conciliar. E tamén parellas novas que teñan fillos e
traballen os dous. Eu penso que é un problema fundo, xa que a situación de emprego actual, se é que o hai, é
normalmente esixente con horarios e traslados. E o asunto da atención aos fillos polos propios pais redúcese.
Aínda que en lugares como Fene é mais doado que os nenos estean atendidos por familiares próximos.
15. NON SEI.
16. Implementación dunhas medidas reais adaptadas as necesidades que presentan as familias . Non poden
estar supeditadas á existencia dunha subvención , precisarían dunha partida económica estable e revisable.
Tampouco poden limitarse á realización de festas e eventos que non calan na conciencia cidadá, son “parches”.
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Unha gran maioría das persoas participantes na enquisa consideran importante
erradicar a linguaxe sexista, aínda que descoñecen as medidas a tomar para
erradicala.

O 100% das persoas informantes clave participantes na enquisa consideran que
sería importante un axente de coordinación nos temas de igualdade.
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Máis da metade das persoas participantes na enquisa coñecen o Servizo Municipal
de Atención á Muller de Fene.
A mulleres utilizaron e colaboraron ou divulgaron en maior medida os servizos ou
actividades do SMAM.
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Pode observarse como, tanto na corresponsabilidade nas tarefas domésticas, como
no coidado de menores e maiores dependentes as mulleres seguen a ter maiores
cotas de responsabilidade. Así mesmo, vemos como as opinións das persoas que
responderon á enquisa son distintas dependendo de se son homes ou mulleres.
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Nos anteriores gráficos pode observarse como as mulleres dan como prioridade
para a elaboración do III Plan Municipal de Igualdade o eixo “Combater a violencia
de xénero”, mentres que os homes priorizan o eixo “Educar en igualdade a menores
e mocidade”.
En segundo lugar, as mulleres empatan en puntuación os eixes “Educar en igualdade
a persoas adultas” e “Educar en igualdade a menores e mocidade”; mentres os
homes sinalan coa mesma puntuación, os eixes: “Sensibilización xeral en temas de
igualdade” e “Conciliación corresponsable da vida persoa, familiar e profesional”.
En terceiro lugar, as mulleres sinalan o eixe “Conciliación corresponsable da vida
persoa, familiar e profesional”, mentres que os homes, destacan “Educar en
igualdade a menores e mocidade”.
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Ao solicitar as persoas que ordenaran de maior a menor importancia a poboación
destinataria das accións que se propoñan no III PIOMH, considerando os que aparecen
entre as tres primeiras posicións, os resultados que obtemos son os seguintes:

A resposta que mais veces aparece en primeiro lugar para homes e mulleres é Toda
a poboación en xeral.
En segundo lugar para os homes é Xuventude e para as mulleres Infancia e Xuventude.
En terceiro lugar, a opinión mais repetida dos homes e das mulleres é Xuventude.
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Comprobamos que os homes sinalan como primeira opción de axentes sociais
destinatarios das accións do III PIOMH ao Profesorado de centros educativos. Mentres
as mulleres consideran primeira opción ao Monitorado de actividades dirixidas a
menores.
En segunda opción os homes sinalan ao Monitorado de actividades dirixidas a menores
(extraescolares, clubs deportivos, etc.); mentres que as mulleres elixen como axentes
sociais destinatarios das accións do III PIOMH en igualdade de puntuación ao Persoal
técnico do Concello e ao Empresariado.
A terceira opción para os homes é Persoal político do Concello, mentres que para as
mulleres é, de novo, o Monitorado de actividades dirixidas a menores (extraescolares,
clubs deportivos, etc.)
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Na pregunta número 25 do cuestionario: Enumere as cinco medidas ou accións
principais que debe emprender nun futuro o Concello de Fene para conseguir unha
maior igualdade entre os homes e mulleres, detallamos as respostas das persoas
consultadas:
As 1as medidas propostas segundo cada
persoa foron:
Medidas de conciliación.
Educar.
Concienciar á xente.
Fomentar emprego.
Educación.
Coeducación real en todos os eidos.
Traballar a conciliación.
Igualdade na contratación.
Concienciación social.
Educación.
As 3 as medidas propostas segundo cada
persoa foron:
Acceso á formación para o emprego
das mulleres.
Conciliar.
Becas formación.
Campañas de calado.
Difusión.
Formar, promover e incentivar axentes
voluntarios pola igualdade en todos os eidos.
Atraer aos homes cara a conciencia da
importancia da súa participación para
que as cousas cambien.
Transversalidade entre concello e cidadanía.
Deporte.

As 2as medidas propostas segundo cada
persoa foron:
Sensibilización infancia e xuventude.
Informar.
Eliminar as barreiras.
Concienciar empresarios.
Prevención desigualdade.
Emprego conciliador para familias.
Investir en formación de formadores.
Concienciación de todos os espectros sociais.
Fomentar a igualdade.
Emprego.
As 4as medidas propostas segundo cada
persoa foron:
Loita pola erradicación da violencia de
xénero e intervención integral.
Protexer.
Conciliación familiar e laboral.
Premios a boas practicas.
Promoción.
Traballo con infancia e xuventude
coma piares para unha sociedade
futura igualitaria.
Actos culturais atractivos que falen
dos tema: igualdade en xeral, amor violencia de xénero.
Concienciación dende a infancia.
Formación.
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05. RESULTADOS DA AVALIACIÓN
DATOS E GRÁFICOS DE RESPOSTA Á ENQUISA
INFORMANTES CLAVE DO CONCELLO DE FENE
As 5 as medidas propostas segundo cada persoa foron:
Participación social e empoderamento das mulleres.
Vixiar.
Verificación.
Obradoiros para familias en prol da concienciación das desigualdades xeradas por
unha educación sexista.
Revalorizar a visión feminina e contar con ela para a ordenación da vida do concello
(incluídos plans urbanísticos, por exemplo ...)
Modificación horarios garderías.
Benestar.
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CONCLUSIÓNS E RECOMENDACIÓNS
Valoración Xeral
A nivel xeral resumimos as principais conclusións:
Debido ao longo período de tempo transcorrido entre a data de finalización do
II PIOMH, ano 2013, e a data de avaliación, ano 2016, resultou especialmente
dificultoso atopar datos dalgunhas das áreas sinaladas no II PIOMH.
Coherencia e pertinencia entre os obxectivos formulados e as accións
desenvoltas.
O II Plan Municipal de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Fene
estivo ben estruturado, organizado e con accións ben delimitadas, sen embargo,
resultou excesivamente ambicioso no volume de accións propostas.
En canto aos obxectivos específicos, observase concentración de actividades
en parte de accións propostas, quedando outra parte destas accións sen
actividades. Isto xera unha descompensación nos esforzos o que deberá terse
en conta a hora de propoñer accións no seguinte PIOMH.
Ausencia dunha metodoloxía de traballo clara e compartida, así como a falla de
ferramentas sistematicamente organizadas e planificadas para o seguimento e
avaliación do II PIOMH. Non existe constancia de terse recollidos os resultados
previstos a acadar con cada actuación, nin os resultados finalmente acadados
en moitas delas.
Outro aspecto a mellorar ou fortalecer é a necesidade dun maior diálogo e
compromiso con todos e cada un dos axentes con intereses no PIOMH. Faise,
pois, preciso clarificar, artellar e pór en marcha os mecanismos de coordinación,
participación e seguimento do Plan.
A nivel político, a participación e implicación na avaliación do II PIOMH é
mellorable, precisaríase máis respaldo e implicación.
A nivel técnico - administrativo algúns departamentos implicáronse máis que
outros, sendo os máis implicados aqueles departamentos máis “próximos” ás
políticas de igualdade.
Estabilidade no tempo dos programas e servizos de conciliación da vida laboral
e familiar, así como unha oferta variada, aínda que mellorable: Verán máis Alá!
(campamento de conciliación), Servizo de Axuda no Fogar e Escolas Infantís.
PERTINENCIA DUN NOVO PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES.
Neste senso, a nivel técnico, existe consenso na valoración positiva dos
efectos dos PIOMH postos en marcha ata a data o que motiva a necesidade da
elaboración do III Plan de Igualdade Municipal do Concello de Fene.
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Dificultades e facilidades para a execución e implementación do III PIOMH
PRINCIPAIS DIFICULTADES DETECTADAS PARA A IMPLEMENTACIÓN DO II PIOMH
Redución de recursos económicos.
Sensibilidade e implicación política mellorable.
Escaso nivel formativo e sensibilización en temática de igualdade do persoal
político e técnico.
Escaso nivel formativo e sensibilización en temática de igualdade en parte
de axentes sociais significativos do concello.
Desequilibrios nas actuacións con respecto as propostas no PlOMH.
Falta de coordinación, planificación e metodoloxía compartida.
Carencia dunha avaliación sistemática das accións levadas a cabo.

PRINCIPAIS FACILITADORES DO II PIOMH
Implicación e vontade do persoal técnico de áreas implicadas directamente
nas actuacións de xénero: Servizos Sociais, Educación, Cultura, Deportes,
Formación e Emprego.
Implicación e colaboración dalgunhas áreas do concello non involucradas
directamente no proxecto.
Implicación dalgúns axentes sociais da comunidade.
Esforzo do persoal implicado de xeito directo a pesar das dificultades
económicas e técnicas.
Coherencia e pertinencia das accións propostas.
Alta participación cidadán nas accións desenvoltas.
Existencia e permanencia das políticas de Igualdade a través do Servizo
Municipal de Atención á Muller do Departamento de Servizos Sociais do
Concello de Fene.
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Recomendacións na elaboración do III PIOMH
RECOMENDACIÓNS PARA A ELABORACIÓN DO III PIOMH DO CONCELLO DE FENE
Dos resultados da avaliación do II PIOMH do Concello de Fene, despréndese a
necesidade de propoñer un III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres
e Homes que permita tanto continuar cos programas e accións exitosas, como que
propoña novas actuacións que teñan como base a experiencia do PIOMH anterior.
Nesta liña, a continuación expóñense unha serie de propostas orientativas cara á
elaboración do III Plan de Igualdade Municipal do Concello de Fene.
Implicar de xeito total, efectivo e normalizado ao persoal técnico e político
do concello
Continuar a proposta de formación ao persoal técnico e político do concello
Fortalecer a visión estratéxica do III PIOMH
Introducir a perspectiva de xénero nos orzamentos municipais
Deseñar métodos, técnicas e ferramentas que permitan aplicar o enfoque
integrado de xénero ou “mainstreaming de xénero” nas políticas públicas
locais a través do propio plan
Mellorar a coordinación entre os diferentes departamentos municipais
Definir e delimitar responsabilidades, funcións e competencias entre o
persoal técnico e político do concello no ámbito da igualdade
Planificar e describir metodoloxicamente as distintas fases do III PIOMH
Temporizar as medidas ou actuacións
Asinar Concellerías, Departamentos ou Áreas municipais responsables das
medidas ou actuacións
Dotar de instrumentos de recollida de información e avaliación a todos os
axentes implicados (persoal técnico e político do concello, axentes sociais,
educadores, etc.)
Programar e desenvolver reunións periódicas para planificar e coordinar
a execucións das accións do PIOMH que fomenten a colaboración
interdepartamental do concello
Mellorar os sistemas e instrumentos de seguimento e avaliación das
actuacións.
Reforzar as relacións de colaboración nesta materia coas asociacións e
entidades municipais en xeral, e coas de mulleres en particular
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Actuar naqueles obxectivos non acadados e/ou con mínimas actuacións no
II PIOMH
Adaptar os obxectivos, áreas e actuacións aos retos da realidade social e
política actual
Facer unha avaliación anual interna do PIOMH, co obxecto de priorizar
actuacións en función das necesidades e grado de cumprimento do Plan
Incrementar a participación, receptividade e implicación dos homes na
elaboración e participación do III PIOMH.
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