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A igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é unha cuestión de dereitos
humanos e a súa consecución resulta imprescindible para o logro dunha sociedade
máis xusta e democrática.

Na actualidade existe un verdadeiro marco de dereito igualitario. Sen embargo, esta
plena equiparación de dereitos no ordenamento xurídico só garante unha igualdade
teórica que, desgraciadamente, non é suficiente para acadar unha igualdade real.

Tendo en conta esta análise da situación de mulleres e homes na zona pódese
deducir que as desigualdades existen e que non desaparecen por sí soas. Estas
desigualdades non prexudican unicamente ás mulleres, senón que empobrecen á
sociedade no seu conxunto. Polo tanto, débense tratar de reducir estas disparidades,
incluso para previr a aparición doutros problemas sociais.

Un dos instrumentos para tentar corrixir estas discriminacións é a existencia dun Plan
de Igualdade, que está composto por un conxunto integrado de medidas a levar a
cabo nas distintas entidades existentes, en concreto neste caso na institución
municipal, tendo en conta que precisamente o ámbito local presenta vantaxes
importantes para establecer e incorporar  as políticas de igualdade, xa que a
Administración Local está máis preto da cidadanía que outras institucións e, polo
tanto, coñece as necesidades e demandas da poboación, aspecto básico á hora de
elaborar políticas de igualdade prácticas e efectivas.

Polo tanto, tratamos de levar a cabo o desenvolvemento de políticas e medidas que
permitan os cambios sociais necesarios para que a igualdade recoñecida legalmente
se convirta en igualdade efectiva e real entre mulleres e homes do Concello de
Viveiro.



VIXENCIA TEMPORAL

Este IV Plan de Igualdade do Concello de Viveiro recollerá actuacións que

abranguerán o período que vai dende o ano 2021 ata o ano 2025



COMPROMISO
POLÍTICO COA
IGUALDADE DE
XÉNERO

Os Concellos teñen atribuída, en virtude da Lei de Bases de Réxime Local, a
función de realizar actividades e prestar servizos que contribúan a satisfacer as
demandas e necesidades dos/as seus habitantes, incluíndo a promoción da
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes dos seus municipios.

Así pois, elaborar estratexias, accións e plans de igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes supón garantir o dereito á igualdade recoñecido no
artigo 14 da Constitución española e na normativa internacional, mellorar a
situación de mulleres e homes e asegurar un futuro próximo no que as persoas
dun e outro sexo teñan capacidade de elección en liberdade para o seu propio
desenvolvemento, sempre dende o compromiso político e social para a
superación de todo tipo de discriminación.

O Concello de Viveiro adquiríu un compromiso de traballar pola igualdade de
xénero poñendo en práctica o I Plan de Igualdade de Homes e Mulleres 2004-
2006, que tivo a súa continuación no II Plan de Igualdade de Homes e Mulleres
2009-2012 e III Plan de Igualdade Homes e Mulleres 2014-2017, realizando
actividades a través do Centro de Información ás Mulleres do Concello de
Viveiro. Estas actuacións adecuaronse aos obxectivo dos citados Plans de
Igualdade para dar resposta as demandas das mulleres da zona. Como
continuidade desta liña de actuación en prol da igualdade elabórase o IV Plan
de Igualdade de Homes e Mulleres 2021-2025.
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PRINCIPIOS ORIENTADORES

A implementación real e efectiva da Igualdade de oportunidades

necesita a implicación da sociedade: cidadanía, institucións,

asociacións e entidades que participan na consecución da

igualdade, contando ademais coa ineludible implicación dos

homes como coactores do cambio no logro destes obxectivos.

Ademais, o plan incide en áreas como a educación, a conciliación

corresponsable e o emprego que requiren dunha permanente

colaboración cos axentes sociais e económicos, 

COLABORACIÓN COS AXENTES
ECONÓMICOS E SOCIAIS

4

O conxunto da programación e as intervencións da

administración local deberán ter presentes e analizar as

diferentes circunstancias, necesidades de partida, intereses,

coñecementos etc., de mulleres e homes. A transversalidade de

xénero deba ser a de reforzar e afianzar a consideración do

enfoque de xénero no conxunto da acción pública.

IMPLEMENTACIÓN DA
TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO
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O presente plan pretende afianzar a colaboración dos

distintos departamentos e entes instrumentais dependentes

da Administración local para poder facer efectivos os

principios anteriormente expostos e mellorar a vida das

mulleres e homes de Viveiro. Reforzarase, polo tanto, a

cooperación intraadministrativa e interinstitucional, o que

redundará sen dúbida na mellora da xestión en todas as fases

do proceso de execución do presente plan. 

COOPERACIÓN E COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
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1 Trátase de que o plan de igualdade transcenda o ámbito da

igualdade formal, da legalmente recoñecida, xa que se ten

demostrado insuficiente para eliminar a desigualdade de

xénero. Por isto, o IV Plan confórmase como o instrumento

que procurará a efectividade na loita contra as distintas

formas de desigualdade que afectan ás mulleres, reforzando

a intervención nos ámbitos nos que a discriminación por

razóns de sexo e xénero sexa máis acusada.

IGUALDADE ENTRE MULLERES E
HOMES REAL E EFECTIVA



Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a
prevención e o tratamento integral da

violencia de xénero
 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade
de trato e a non discriminación de

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia

 
Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro,
polo que se aproba o texto refundido das

disposicións legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de

igualdade
 

Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se
modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo,

galega para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero

 
Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012,
polo que se desenvolve a Lei 11/2007, do
27 de xullo, galega para a prevención e o

tratamento integral da violencia de xénero
no relativo aos órganos consultivos e de

participación

AUTONÓMICO

MARCO NORMATIVO
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Constitución Española
 

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

protección integral contra a
violencia de Xénero

 
Lei orgánica 3/2007, de 22 de

marzo, para a Igualdade
efectiva de mulleres e homes

 
Lei 30/2003, do 13 de

outubro, sobre medidas para
incorporar a valoración do

impacto de xénero nas
disposicións normativas que

elabore o goberno

ESTATAL

 

 

 

 

Convenio do Consello de
Europa sobre prevención e

loita contra a violencia
contra as mulleres e a

violencia doméstica
(Convenio de Estambul)

 

 

 

 

EUROPEO

 
 
 

Convención das Nacións
Unidas sobre a

eliminación de todas as
formas de discriminación

contra a Muller
 

Axenda 2030. Obxectivos
de Desenvolvemento

Sostible
 
 
 

INTERNACIONAL

http://igualdade.xunta.gal/gl/content/lei-112007-do-27-de-xullo-galega-para-prevencion-e-o-tratamento-integral-da-violencia-de-0
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/lei-22014-do-14-de-abril-pola-igualdade-de-trato-e-non-discriminacion-de-lesbianas-gays
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/decreto-lexislativo-22015-12-de-febreiro-polo-que-se-aproba-o-texto-refundido-das
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/lei-122016-do-22-de-xullo-pola-que-se-modifica-lei-112007-do-27-de-xullo-galega-para
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/decreto-1572012-do-5-de-xullo-de-2012-polo-que-se-desenvolve-lei-112007-do-27-de-xullo
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/lei-organica-12004-do-28-de-decembro-de-medidas-de-proteccion-integral-contra-violencia-de
http://igualdade.xunta.gal/gl/content/lei-302003-do-13-de-outubro-sobre-medidas-para-incorporar-valoracion-do-impacto-de-xenero


DIAGNOSE DAS NECESIDADES



FOTOPERIODISMO

Las presentaciones son herramientas de comunicación

que pueden usarse en demostraciones, conferencias,

discursos, informes, etc.

 
Neste apartado presentamos a estrutura de
poboación do Concello de Viveiro. O estudo
demográfico é unha ferramenta fundamental
para poder aplicar o enfoque de xénero na

actuación municipal a través do Plan de
Igualdade para a cidadanía do Concello

 
 

MULLERES
51%

HOMES
49%

ESTRUTURA 

DA 

POBOACIÓN MULLERES        HOMES
    7936                7638



 
Viveiro, é un municipio da provincia de Lugo, integrado

na Mariña Occidental que limita ao norte co de O Vicedo
e o mar Cantábrico, ao sur con Ourol e O Valadouro, ao

leste con Xove e ao oeste con O Vicedo. Conta na
actualidade, cunha poboación que ascende a 15.574
habitantes (7.638 homes, que supoñen un 49,04% da

poboación e 7.936 mulleres que supoñen un 50,96% da
poboación) nunha superficie de 109,3 Km2 distribuídos

en 12 parroquias. 
 

A densidade de poboación ascende ata 142,49
habitantes / Km2, moi superior á densidade do conxunto
da provincia (37,7) e da comarca da Mariña Occidental
(57,1). Viveiro aporta case o 59,56% dos habitantes da

Comarca da Mariña Occidental
 

A nivel xeral, no concello existe unha distribución
relativamente equitativa segundo sexo, cun lixeiro
predominio feminino. No ano 2021 esta diferencia

concrétase en 1,92 puntos porcentuais en favor das
mulleres. VIV
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Poboación segundo sexo e grupos de
idade

En canto á distribución por grupos de idade, a pirámide de
poboación do Concello de Viveiro mostra un lixeiro predominio
masculino ata a franxa de 40-49 anos, inverténdose a tendencia
a partir da franxa do 50-59 en que o número de mulleres comeza

a ser superior ao de homes. Esta diferenza vólvese máis
acusada sobre todo nos tramos etarios a partir da franxa dos

80-89 anos nos que as mulleres (6,02%) case triplican
porcentualmente ao número de homes (3,51%) 

 
Preséntase unha superioridade de poboación maior de 40 años,
64,27%, respecto á poboación con unha idade menor a 40 años

que é do 35,73%. A poboación máis concentrada atópase no
tramo de entre 40-69 con un 44,89%. 

 
Destaca tamén que a poboación superior a 60 años (32,72%) é
maior que a de menos de 20 años (14,82%) o cal indica que a

tendencia hacia o envellecemento da poboación é
especialmente acusada. Esta estrutura de poboación é típica do

réxime demográfico moderno, con unha evolución hacia o
envellecemento da poboación e a disminución da natalidade

anual
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https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad


MERCADO LABORAL
E EMPREGO

O eido laboral segue a ser unha mostra evidente das
desigualdades entre mulleres e homes, ao ser considerado

tradicionalmente como escenario asociado á masculinidade,
quedando ás mulleres asociadas co eido privado e

doméstico. 
 

A incidencia dos factores asociados á maternidade, á
corresponsabil idade e á concil iación da vida persoal,
famil iar e laboral como obstáculos para o acceso e a

permanencia das mulleres no mercado do traballo
remunerado fanse patentes cando se analizan as taxas de

ocupación da poboación tanto entre 25-44 anos como
maiores de 45 anos, onde se aprecia unha maior incidencia

do paro feminino respecto do masculino.
 

Á vista do informe do paro rexistrado do mes de Xaneiro de
2021 elaborado polo Servizo Público de Emprego, o concello
de Viveiro ten 1.162 persoas rexistradas como demandantes

de emprego das que 702 son mulleres e 460 homes.60,4 %

39,6 % HOMES

MULLERES



FOTOPERIODISMO

Las presentaciones son herramientas de comunicación

que pueden usarse en demostraciones, conferencias,

discursos, informes, etc.

A continuación analizaremos a estructura actual do paro
no concello de Viveiro facendo unha distribución por
homes, mulleres, estudios e sectores productivos.

Respecto aos parados/as menores de 25 anos teñen un
nivel de desemprego pouco elevado, debido, sobre todo,
a que a maioría deles están aínda estudiando. Non
superan o número de 72 mozos/as (34 homes e 38
mulleres).

Non é o mesmo caso os que superan a franxa de idade
superior dos 25, no que o número de parados aumenta
ata 1.090 persoas (426 homes e 664 mulleres).

Especif icando os sectores vese que é apreciable
que a gran bolsa de desemprego no concello de
Viveiro atópase no sector servizos, seguida da

construción quedando o sector agrícola e pesca
como residual.

0 100 200 300 400

Menor 25 anos 

25 - 44 anos 

Maior 45 anos 

SERVIZOS
79.1%

INDUSTRIAL
6.3%

CONSTRUCCIÓN
5.7%

S/E ANT.
5.2%

AGRÍCOLA
3.7%

Gráfica PARO REXISTRADO segundo sexo e idade e sector de actividade
económica (Fonte SEPE. Xaneiro 2021)



E incluso analizando os datos de emprego reproducen hoxe en día situacións de
discriminación tanto horizontal (áreas de emprego nas que son mayoría as mulleres, sobre
todo no sector servizos relacionados con coidados de persoas, ensinanza… que reproducen

os roles tradicionalmente femininos, brecha salarial, maior feminización dos contratos a
tempo parcial, etc) como vertical (ocupación de postos de maior responsabilidade limitada
polo chamado “teito de cristal”), que sitúan ás mulleres nunha posición de desvantaxe no
desenvolvemento da carreira profesional, con incidencia na súa capacidade económica.
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Gráfica CONTRATOS DE TRABALLO segundo sexo e idade e sector da actividade económica (Fonte. SEPE. Xaneiro 2021)
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FOTOPERIODISMO

Las presentaciones son herramientas de

comunicación que pueden usarse en

demostraciones, conferencias, discursos,

informes, etc.

 
Neste apartado presentamos os datos

relativos ás denuncias e ordes de protección
segundo os datos reflectidos no portal

estatístico da Delegación do Goberno contra
a Violencia de Xénero no ano 2019 e 2020. E

os datos aportados pola UFAM. Policía
Nacional de Viveiro sobre as ordes e nivel de

protección no 1º trimestre de 2021

 

VIOLENCIA DE

XÉNERO

2019
2020

0 25 50 75 100 125

Nº DENUNCIAS 

Nº ORDES 

MEDIO
3.6%

BAIXO
50%

NON APRECIADO
46.4%

Nº ORDES DE
PROTECCIÓN

28
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ÁREAS DE ACTUACIÓN
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MELLORA DA

GOBERNANZA A

FAVOR DA

IGUALDADE

ÁREA 1

CAMBIO DE VALORES E MODELOS PARA

IGUALDADE DE XÉNERO e RESPECTO Á

DIVERSIDADE SEXUAL. COOPERACION

CO AMBITO EDUCATIVO E CULTURAL

ÁREA 2

APROVEITAMENTO DO

TALENTO FEMININO:

FORMACIÓN E

EMPREGO

ÁREA 3

CONCILIACIÓN

CORRESPONSABLE

E CALIDADE DE

VIDA

ÁREA 4

PARTICIPACIÓN

ACTIVA DAS

MULLERES NA

SOCIEDADE

ÁREA 5

ACCIÓN INTEGRAL

PARA COMBATER A

VIOLENCIA DE

XÉNERO

 

ÁREA 6



MELLORA DA
GOBERNANZA A

FAVOR DA
IGUALDADE

 

Os obxectivos e actuacións recompiladas para esta área de intervención

céntranse en conseguir un maior impacto e eficacia da acción pública en pro da

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes. 

 

Na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e

homes, recóllese no título primeiro un capítulo adicado á erradicación do uso

sexista da linguaxe. No artigo 17 afírmase que “o uso sexista da linguaxe consiste

na utilización de expresións lingüisticamente correctas substitutivas doutras,

correctas ou non, que invisibilizan o feminino ou sitúano nun plano secundario

respecto ao masculino”. Consonte a esta e posteriores normativas, é obxectivo do

presente plan promover un mellor uso da linguaxe e das imaxes inclusivas desde a

Administración municipal de xeito que se visibilice por igual ás mulleres e aos

homes, especialmente no eido da comunicación. Para a súa consecución,

realizaranse accións formativas que permitan acadar unha linguaxe e un uso da

imaxe inclusivos e igualitarios na administración local, prestando especial

interese ao ámbito da comunicación institucional. Para reforzar este obxectivo

coordinaranse esforzos e desenvolveranse pautas de supervisión e orientación

dirixidas á administración. Por outra banda, de cara á interiorización por parte da

sociedade da necesidade de utilizar unha linguaxe non sexista, desenvolveranse

de xeito paralelo actuacións divulgativas entre a cidadanía.

 

Levarase a cabo tamén o reforzamento das competencias do persoal ao servizo da

Administración municipal en materia de igualdade de xénero a través dunha

formación específica.
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PROMOVER UN MELLOR USO DA LINGUAXE E
DAS IMAXES INCLUSIVAS DESDE A

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XEITO QUE
SE VISIBILICE POR IGUAL ÁS MULLERES E

AOS HOMES
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REFORZAR AS COMPETENCIAS A
TRAVÉS DE FORMACIÓN DO PERSOAL

DO CONCELLO EN MATERIA DE
IGUALDADE DE XÉNERO

Elaboración de guías ou
recomendacións para uso non sexista

da linguaxe.

Desenvolvemento de accións de
divulgación e/ou información para
promover o uso dunha linguaxe non

sexista a través das novas
tecnoloxías.

Participación en programas de
formación a nivel estatal, autonómico
ou local, para reforzar coñecementos

en materia de igualdade.



CAMBIO DE VALORES E
MODELOS PARA A

IGUALDADE DE XÉNERO
E RESPECTO Á

DIVERSIDADE SEXUAL.
COOPERACIÓN CO

ÁMBITO EDUCATIVO E
CULTURAL

Levar a cabo accións que impliquen un cambio dos valores, actitudes e estereotipos que aínda

sustentan un clima social tolerante coas desigualdades entre mulleres e homes, así como con

calquera acción ou inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou violento

por razón de sexo. 

 

Con esta finalidade, o Concello de Viveiro promoverá toda clase de actividades de difusión,

sensibilización e aprendizaxe que sirvan para concienciar á poboación en xeral, e á mocidade

en particular, sobre a necesidade de comprometerse cun modelo social máis equitativo en

xénero e adoptar unha actitude proactiva na súa cimentación por parte de todos e de todas.

O tratamento integral da realidade feminina debe ir acompañado dun coñecemento e dunha

sensibilización xeral sobre a situación desigual das mulleres na sociedade actual, pero tamén é

necesaria a divulgación dos seus dereitos e dos recursos dispoñibles para atender ás súas

necesidades, de xeito que esta ha de ser coordinada e continuada para chegar eficazmente ás

súas destinatarias, como requisito básico para superar situacións de desigualdade e

marxinación.

 

Agora ben, no só basta con dirixirse ao colectivo feminino; é preciso tamén abordar ao resto da

poboación cara a unha sensibilización sobre a situación de desigualdade na que viven moitas

mulleres con respecto aos homes, sobre os roles e estereotipos que denotan como a sociedade

actual se rexe polos valores lexitimados na cultura masculina, aceptados como os

predominantes.

 

Unha boa información é a base para atopar unha solución correcta e eficaz ás diversas

situacións que poden xurdir. Co obxectivo de acadar, a través da información, a sensibilidade

necesaria para o avance das mulleres e a consecución dunha sociedade máis xusta e

equilibrada, plásmanse nesta área as distintas actuacións a realizar nas que é necesaria a

colaboración de todos e todas constituíndo unha verdadeira rede de solidariedade.

 

PIOMH  CONCELLO DE VIVEIRO



Realizar campañas de
sensibilización dirixidas a toda

a poboación sobre a
consecución do principio de
igualdade de oportunidades

entre mulleres e homes.

SENSIBILIZACIÓN SOBRE
IGUALDADE DE XÉNERO

DIRIXIDA Á POBOACIÓN EN
XERAL
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Realizar actividades nos centros
educativos contando coa

participación do profesorado e
das Asociacións de nais e pais de

alumnos/as, onde se analice e
inculque o principio de igualdade
de oportunidades, prevención da
violencia de xénero, socialización
diferencial, corresponsabilidade e

coeducación, respecto á
diversidade sexual, tendo en

conta que son axentes
socializadores e, polo tanto,

fundamentais na consecución do
cambio social.

Desenvolvemento do proxecto
“Viveiro de Igual a Igual”,
tratando de traballar en

distintos colectivos os diversos
enfoques da Igualdade,

procurando así a visibilización
do papel da muller na nosa
sociedade, a prevención da

violencia de xénero xa desde as
idades máis temperás mediante

a educación no respecto á
diversidade e poñendo en valor

o diálogo como medio de
resolución de conflitos

POTENCIAR A PERSPECTIVA
DE IGUALDADE DE XÉNERO E
O RESPECTO Á DIVERSIDADE

SEXUAL NOS DIFERENTES
ÁMBITOS EDUCATIVOS

POTENCIAR A PERSPECTIVA
DE IGUALDADE DE XÉNERO,
VISIBILIZANDO O PAPEL DA

MULLER, NO ÁMBITO
EDUCATIVO E CULTURAL



APROVEITAMENTO DO
TALENTO FEMININO:

FORMACIÓN E
EMPREGO

 

Esta área busca outorgar un maior protagonismo ás actuacións que contribúan a facilitar a

autonomía económica das mulleres galegas, o que leva a fomentar o seu acceso ao mercado

laboral así como o seu desenvolvemento profesional e a posta en valor da súa iniciativa

emprendedora. Este eixe ten un enfoque dual, ao combinar accións dirixidas á poboación activa

feminina con outras centradas en mellorar a súa formación.

 

Un dos progresos sociais máis importantes das últimas décadas constitúeo a

incorporación das mulleres ao mercado laboral.

 

O feito de que a actividade laboral feminina sexa agora considerada como unha

situación normalizada esixe unha nova orientación da vida familiar e doméstica, na

que homes e mulleres teñen que compartir responsabilidades para garantir a

dispoñibilidade dunhas e doutros na realización dunha actividade remunerada.

 

É imprescindible que as mulleres se incorporen a itinerarios formativos e profesionais

axeitados ás peculiaridades de cada colectivo e ás posibilidades de emprego que

existan en cada zona, abrindo novas vías de ocupación, tanto en profesións

tradicionalmente reservadas aos varóns como na creación e consolidación de

empresas, impulsando así o recoñecemento social das mulleres como creadoras e

emprendedoras. 

 

Estase, pois, nunha situación de transición, polo que se precisa dunha continuidade

das actuacións iniciadas para acadar unha plena inserción das mulleres no mercado

de traballo.
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MELLORAR OS NIVEIS EDUCATIVOS DAS
MULLERES DO CONCELLO DE VIVEIRO
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VISIBILIZAR O PAPEL DA MULLER NO
DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E
SOCIAL AO LONGO DA HISTORIA DA

HUMANIDADE

Facilitarlle á poboación feminina as
medidas precisas para que poidan

acceder a cursos de alfabetización e
nivelación cultural.

Realización de accións de
conmemoración do “Día Internacional
da Muller Traballadora” (8 de marzo),

que resalten os valores do traballo
feminino ao longo da historia



Potenciar a formación
das mulleres en novos
núcleos de emprego

mediante a realización
de cursos dirixidos á

adquisición de
coñecementos básicos
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Realizar cursos de
formación que permitan

o acceso a un nivel
básico de coñecementos
nas novas tecnoloxías e a

unha adquisición de
recursos lingüísticos que

permitan un
desenvolvemento
persoal e social ás

mulleres

Fomento do
autoemprego feminino.

Apoio ás mulleres na
idea, planificación e

posta en marcha dunha
empresa.

INFORMAR, FORMAR E INSERIR AS MULLERES DO
MUNDO RURAL

 



As actuacións desta área de intervención oriéntanse a promover unha asunción equilibrada

entre ambos sexos dos tempos adicados ás tarefas domésticas e familiares cos tempos

dedicados ao traballo remunerado e á formación, así como ao ocio e á vida social. O propósito

xeral é progresar no desenvolvemento dun modelo de organización social máis aberto e

proclive á corresponsabilidade

 

A saúde é un concepto amplo, que abrangue un estado de benestar físico, mental e social, non

só a ausencia de enfermidade. A saúde das mulleres inclúe o seu benestar emocional, social e

físico e está determinado polo contexto social, político e económico no que viven, e tamén

polas súas características fisiolóxicas.

 

O incremento da esperanza de vida das mulleres, a diminución dos anos adicados á procreación

e a modificación do papel social dos roles tradicionalmente desempeñados polas mulleres, son

factores que influíron no seu estado de saúde.

 

As condicións de vida marcadas pola falta de poder, a desvalorización social, a violencia, as

dificultades para participar no mundo laboral, cultural, social, económico e político, inflúen

negativamente sobre o estado de saúde das mulleres e, en consecuencia, sobre a súa calidade

de vida.

 

Neste eido, deben facilitarse os medios para que gocen do mellor estado de saúde posible

durante todo o seu ciclo vital.

 

Para mellorar a calidade de vida das mulleres é necesario intervir en diferentes ámbitos,

establecendo canles de coordinación entre os responsables das entidades sanitarias, servizos

sociais, cultura,...

 

 

PIOMH  CONCELLO DE VIVEIRO

CONCILIACIÓN
CORRESPONSABLE E

CALIDADE DE VIDA
 



Realizar

campañas de

sensibilización

dirixidas a toda a

poboación sobre a

asunción

igualitaria de

responsabilidades

familiares

PROMOVER A CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, PERSOAL
E LABORAL
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Difundir na

sociedade galega

mensaxes que

destaquen a

importancia

económica e

social do traballo

doméstico.

Informar aos

traballadores/as

sobre réxime de

permisos, licenzas

e excedencias por

razóns familiares,

así como relativos

a maternidade e

paternidade

Tramitación das

solicitudes de axudas

económicas estatais

(deducción por

maternidade,

prestación

económica non

contributiva por

nacemento ou

adopción) e

autonómicas (Tarxeta

Benvida).



Realizar obradoiros

que fomenten

prácticas saudables e

de detección precoz

de enfermidades en

mulleres de idades

críticas que

contribúan a unha

mellor calidade de

vida das mulleres

(charlas de saúde,...).

MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DAS MULLERES DE
VIVEIRO NO ÁMBITO SANITARIO

PIOMH   CONCELLO DE VIVEIRO

Realización de

obradoiros sobre

prevención de

riscos no fogar e

actuacións de

primeiros

auxilios en

accidentes

domésticos

Fomentar a

importancia da saúde

mental e/ou

psicolóxica e

implantar recursos

específicos para

mulleres que

contemplen estas

necesidades, como

grupos de autoaxuda,

grupos de

voluntariado, etc.

Seguir prestando o

servizo de

asesoramento,

información e

atención psicolóxica

ás mulleres a través

do Centro de

Información ás

Mulleres do

Concello de Viveiro.



Nesta área inclúe actuacións dirixidas a visibilizar a presenza feminina nos diferentes
ámbitos da vida pública e social, a través dunha maior difusión das vantaxes da

diversidade e da colaboración en igualdade, así como das experiencias e capacidades
reais de liderado das mulleres. 

 
O fomento do coñecemento e o uso avanzado das tecnoloxías da información e das
comunicacións, en tanto que é un instrumento clave na vida cotiá e de participación

na sociedade actual e de futuro, tamén é obxecto de atención nesta área de
intervención. Para esta finalidade inclúense medidas centradas en diminuír a fenda
dixital de xénero e promover o uso máis amplo e diverso das tecnoloxías dixitais ao
considerar as necesidades especiais dos grupos de mulleres que presenta un maior

descoñecemento ou dependencia das mesmas.
 

Acadar o obxectivo de que o principio de igualdade de oportunidades se integre en
todos os ámbitos da vida económica e social supón o compromiso de todas as
persoas e entidades, que contribuirá a definir e aplicar as políticas que inflúen

positivamente na integración da muller na sociedade.
 

Por iso, impulsaranse actuacións para que todas as partes implicadas se unan en
torno a iniciativas concretas, intercambien as súas experiencias e creen estructuras
estables de cooperación, para procurar unha maior autonomía da muller e a mellora

da súa situación social, económica e política.
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PARTICIPACIÓN
ACTIVA DAS

MULLERES NA
SOCIEDADE

 



 

Hoxe en día, as entidades de iniciativa social son esenciais na vida económica, social e cultural; nesta liña, debemos seguir
impulsando o movemento asociativo feminino, pois deste xeito contamos con mulleres conscientes de que só a través delas

poden facer valer e oír os seus dereitos.
 

As asociacións son unha alternativa ao illamento persoal e social, tamén á falta de formación das mulleres, e supoñen unha fonte
de demandas, sobre todo nas zonas rurais.

 
Todo isto xustifica que fomentemos a creación de asociacións e que se convirta nunha constante de traballo coas políticas de

igualdade, xa sexa contribuíndo á súa constitución ou apoiando as súas actividades.
 

Ademais, debemos incluír a perspectiva de xénero nas actuacións e formación de organizacións voluntarias.
 

Os costumes, os coñecementos, a creación e as manifestacións artísticas constitúen o que entendemos por cultura en sentido
amplo, e contribúen a reforzar os valores e crenzas sobre as que se basan a asignación de roles estereotipados. Pero tamén

poden contribuír ó cambio de mentalidades, necesario para favorecer a creación dunha cultura de igualdade sen estereotipos de
xénero.

 
Nos últimos anos, estes valores e crenzas, que son a base da determinación de roles sociais entre mulleres e homes,

experimentaron importantes cambios debido á crecente incorporación da muller aos diferentes ámbitos da vida pública.
 

Sen embargo, estes cambios non son suficientes, e a cultura segue a ser marcadamente masculina, carente dunha valoración das
contribucións das mulleres nas manifestacións culturais e artísticas. Débese contribuír a favorecer o seu empoderamento,

incorporándose en igualdade de condicións aos distintos espazos de poder. É necesario, tamén, visualizar as contribucións das
mulleres á cultura, potenciando a súa presencia.
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Impulsar a realización de
actividades culturais por

parte das mulleres, e dar a
coñecer as que se veñan

realizando. (Ex. exposicións,
participación en concursos
literarios, de pintura, etc.)
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Achegar a Viveiro as
manifestacións culturais de

mulleres doutros lugares

POTENCIAR E DIVULGAR AS PRODUCIÓNS ARTÍSTICAS E
CULTURAIS REALIZADAS POR MULLERES
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FAVORECER O ACCESO E PARTICIPACIÓN DAS
MULLERES NAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURAIS,

DE OCIO E TEMPO LIBRE

Realización de charlas,
conferencias, xornadas,

etc. que sexan de
interese para as

mulleres, e inserir na
súa participación

Promocionar a actividade
teatral entre o colectivo

feminino, ben
representando obras por
mulleres ou ben tratando
temáticas femininas nas
propias representacións

Desenvolvemento do
proxecto “Bibliotecas

en Igualdade”, tratando
de mellorar os dereitos
culturais da cidadanía,

potenciando e
visibilizando o papel
das mulleres na vida

cultural, tanto do
Concello den particular
como da sociedade en

xeral



A violencia contra as mulleres é a forma máis grave e directa en que se presentan as

desigualdades de xénero. A violencia machista pode adoptar distintas formas como son a

violencia física, psicolóxica, sexual, económica ou social.

 

A violencia de xénero é un concepto moi amplo, que abrangue non só as agresións senón

todo tipo de actuacións e condutas, cotiás e normalizadas, que teñen como finalidade un

trato discriminatorio contra as mulleres polo simple feito de selo.

 

A violencia contra as mulleres naturalizouse de tal xeito que para a nosa sociedade era

unha situación invisibilizada, sen ter en conta que non se trata dunha problemática só

feminina senón que afecta ao desenvolvemento da sociedade xeral, a homes e mulleres.

 

A súa erradicación depende da responsablidade persoal e profesional de todos e todas.

 

Nesta área preténdese recoller todas as medidas que se prevén para avanzar na

erradicación da violencia exercida contra as mulleres, con especial interese en ofrecer

unha resposta global e contundente a esta lacra social en calquera das súas modalidades

e consecuencias, mediante accións de prevención e unha asistencia integral e coordinada

a favor das mulleres vítimas e das persoas ao seu cargo, así como a través do apoio á súa

independencia e integración social.

 

Débese tratar de levar a cabo una acción integral para procurar a recuperación total das

vítimas de violencia de xénero, axudándolles a conseguir un novo proxecto de vida

superando a súa situación de violencia.
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ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA A VIOLENCIA

DE XÉNERO
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PROMOVER ENTRE A POBOACIÓN COMPORTAMENTOS
NON VIOLENTOS CARA ÁS MULLERES

Poñer en coñecemento
da cidadanía os recursos

e servizos para a
atención das mulleres
que se atopan nunha
situación de violencia

machista, garantindo o
dereito ao acceso a

información,
fundamental para poder
iniciar calquera cambio

Realización de accións
de conmemoración do

“Día Internacional contra
a Violencia de Xénero”
(25 de novembro), que
resalten os valores de

igualdade e de respeto
mutuo como premisa
básica para evitar a

violencia

Realización de actividades de
concienciación da violencia de

xénero coa rapazada do
Concello de Viveiro

establecendo a necesidade de
traballar desde un enfoque
preventivo e tendo en conta

principalmente a adolescencia
como etapa crítica por ser este

o momento en que se
establecen as primeiras

relacións afectivas e sexuais, ás
máis das veces desde os

códigos patriarcais impostos
desde a óptica do amor

romántico



MELLORAR A COORDINACIÓN DOS
DISTINTOS ORGANISMOS IMPLICADOS NA
PREVENCIÓN E ASISTENCIA DE MULLERES

VÍTIMAS DE VIOLENCIA
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OFRECER E GARANTIR A ATENCIÓN,
RECURSOS E ASISTENCIA A MULLERES

VÍTIMAS DEVIOLENCIA DE XÉNERO

Establecer Protocolos de actuación con distintos axentes para
detectar posibles casos de violencia de xénero e posterior actuación

nos casos demostrados de situacións de violencia, tratando de
prestar unha atención integral tanto ás mulleres vítimas de violencia
de xénero como ás/aos seus fillas/os e persoas delas dependentes.

(Protocolo de actuación cos centros educativos en base á Guía de
actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo da

Xunta de Galicia; incorporación da Policía Local ao sistema de
protección de vítimas VIOGEN, en colaboración coa Policía Nacional,

en virtude do Protocolo de actuación asinado a tales efectos)

Manter os métodos de coordinación con outros organismos,
institucións e grupos implicados na atención desta

problemática, como son Forzas e Corpos de Seguridade,
Xudicatura, Centro de Saúde, Centros educativos, Oficina de
Emprego, distintos departamentos municipais, e incluso os
distintos partidos políticos con representación no Concello,

sobre todo a través das reunións da Mesa Local
Interinstitucional de Coordinación contra a Violencia de

Xénero

Continuar coa atención integral e coordinada
dende as distintas perspectivas profesionais

(asistencia xurídica, psicolóxica, social e
sanitaria): Atención integral que presta o

CIM. Tramitación de alugamento de urxencia
en hotel e/ou ingreso en alonxamento de

acollida. Tramitación de axudas económicas
tanto da Xunta de Galicia a través de

Secretaria Xeral da Igualdade como do
Concello. Tramitación da solicitude de

Teleasistencia ATENPRO xestionado por Cruz
Roja. Contratación de mulleres V.V.X a través

da subvención da Secretaria Xeral da
Igualdade para entidades locais



ORGANISMOS 
IMPLICADOS

- Centro de Información á Muller de Viveiro

- Delegación municipal de Cultura e Muller 

- Departamento de Servizos Sociais do Concello de Viveiro

- Colectivo asociativo: Asociacións locais e comarcais, ANPs

- Forzas e Corpos de Seguridade

- Centro de Saúde, profesionais da sanidade

- Xulgados

- Centros educativos

- Servizo de Orientación Laboral do Concello

- Organismos e entidades que traballen con colectivos de mulleres



SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN DO
PLAN



AVALIACIÓN
 DA 
IMPLANTACIÓN

Esta fase correspóndese coa execución e implementación do Plan, así como

da avaliación e seguimento das actuacións desenvolvidas no mesmo.

Permítenos detectar posibles desaxustes para tratar de adaptar a

planificación cara aos obxectivos previstos.

O seguimento do Plan de Igualdade levarase a cabo con carácter anual; así,

deberá contarse coa información que permita alcanzar os obxectivos

básicos:

 Todas as actividades postas en marcha tratarán de adecuarse aos

obxectivos do Plan.

Coñecer o grao de cumprimento do Plan, sabendo qué actividades se

iniciaron e cales non.

O método a utilizar no proceso de seguimento consistirá na utilización

dunha ficha de recollida de información, deseñada para recoller datos

relativos a cada unha das actividades. As fichas informarán sobre cada unha

das actividades realizadas, sinalando a área e o obxectivo concreto do Plan,

aos que fai referencia, tamén deberá sinalarse a data de realización e o

alcance e resultados desta



AVALIACIÓN
DOS
RESULTADOS

Procederase á realización dun proceso avaliativo cualitativo e

cuantitativo, que dará como resultado a realización dun informe

final no que se recollan os resultados do Plan de Igualdade

Municipal, así como as propostas futuras de mellora a ter en conta

nas seguintes actuacións.

1
 

Contabilización das actuacións
iniciadas e non iniciadas ou sen

finalizar, considerando o seu
alcance, sobre todo xeográfico e

de poboación beneficiaria

AVALIACIÓN CUANTITATIVA



AVALIACIÓN
DOS
RESULTADOS

 
Coñecer a opinión que fagan da
execución do Plan as persoas
responsables dos diferentes

organismos, entidades e
colectivos implicados, así como

a dos propios colectivos
beneficiarios (sobre todo

mulleres)

AVALIACIÓN CUALITATIVA2



AVALIACIÓN
DOS
RESULTADOS

 

Rexistrará os resultados, indicando o que se
fixo e como se fixo; incluirá propostas de
mellora para considerar no deseño de plans
posteriores; e deberá contar cos seguintes
puntos básicos:

 Xustificación e obxecto da avaliación.
 Metodoloxía utilizada na avaliación.
 Nivel de desenvolvemento do Plan e
descrición das actividades realizadas.
 Resultados obtidos.
 Aspectos negativos e positivos.
 Recomendacións

 

INFORME FINAL
3
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