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INTRODUCIÓN
1.

DEMOGRÁFICA
O Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de
Cerceda naceu coa vontade de erradicar as discriminacións por razóns de sexo que
perviven na nosa sociedade. Deste xeito, no ano 2010 traballouse neste documento a
fin de articular unha serie de medidas que lograsen unha maior igualdade entre os
veciños e as veciñas do Concello. Tanto a realización deste II Plan como a súa posta
en marcha foi posible grazas a colaboración entre todos os departamentos municipais
e a axente locais clave, como son as asociacións, o eido educativo, o de saúde, etc.
Froito desta colaboración, o concello contou cun documento de traballo no que
apoiarse entre os anos 2011 e 2013 de cara á deseñar e levar a cabo medidas que
repercutiron positivamente no benestar e na calidade de vida da cidadanía de
Cerceda.
O II PIOM de Concello de Cerceda está dividido en sete áreas de intervención
conformadas por diversos obxectivos e medidas. A continuación recóllense as áreas
reflectidas no Plan de Igualdade:

1. Información e Sensibilización
2. Formación e Emprego
3. Conciliación laboral, familiar e persoal
4. Reparto igualitario de tarefas e responsabilidades domésticas.
Corresponsabilidade
5. Educación en Igualdade. Coeducación
6. Benestar Social e Asociacionismo
7. Prevención e Eliminación da Violencia de Xénero
Unha vez finalizado o tempo de execución previsto para este Plan, procédese a
avalialo, de forma que se poidan establecer as melloras e recomendacións pertinentes
de cara á redacción e desenrolo do III Plan de Igualdade de Oportunidades do
Concello de Cerceda.
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METODOLOXÍA
O proceso de avaliación do II PIOM de Cerceda dependeu tanto da dispoñibilidade dos
datos como da natureza dos obxectivos fixados. Neste sentido, este informe foi posible
grazas, por un lado, ás memorias e datos recompilados polo persoal de Servizos
Sociais (responsables da área de igualdade do Concello) e tamén ás memorias anuais
que realiza o CIM da Mancomunidade de Ordes. Por outra parte, levouse a cabo unha
serie de reunións valorativas de tal maneira que se puidese obter unha completa e
exhaustiva información de tódalas actividades a prol da igualdade realizadas no
Concello entre os anos 2011 e 2013.
A partir da metodoloxía empregada foi posible reunir información válida e completa
que permitise coñecer en que medida se realizaron as accións recollidas no Plan de
igualdade. Desta forma, tamén se puido coñecer que áreas do PIOM foron máis
traballadas e, pola contra, cales son aquelas nas que se debe incidir máis no III Plan
de Cerceda.

Análise de
memorias e
fichas.
Información
cuantitativa

Entrevistas en
profundidade.
Información
cualitativa

Informe de
Avaliación do II
PIOM

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
O fin deste informe de avaliación é coñecer se cada medida reflectida no Plan foi
desenvolvida e se os obxectivos foron acadados. Neste sentido, para valorar se os
obxectivos foron cumpridos empregouse o seguinte sistema de criterios:
 Nivel de cumprimento ou execución alto. Un obxectivo recibe esta valoración
cando se realizaron a maior parte das medidas asociadas.
 Nivel de cumprimento ou execución medio. Cando se producen as seguintes
circunstancias:
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Cumpríronse algunhas medidas, pero non a maioría.



Cumpríronse algunhas medidas, pero non ningunha das clasificadas no
PIOM como prioritarias.



As medidas realizadas non tiveron continuidade no tempo, polo que
foron actividades puntuais e illadas.

 Nivel de cumprimento ou execución baixo. Se non se desenrolan medidas
encamiñadas a lograr o obxectivo.
Pola súa parte, as medidas que conforman o Plan tamén serán avaliadas, así mesmo,
mediante este criterio, quedando divididas en MEDIDAS REALIZADAS, MEDIDAS
PARCIALMENTE REALIZADAS e MEDIDAS NON REALIZADAS.
Seguindo esta liña, compre dicir que a realización dunha mesma actividade pode
supoñer que se cumpra máis dunha medida ou máis dun obxectivo, polo feito de que
as áreas do Plan están relacionadas e aliméntanse unhas doutras.
En definitiva, a avaliación do II PIOM de Cerceda parte de toda a información
recabada e dispoñible, así como do coñecemento global do persoal municipal
responsable da súa execución.
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AVALIACIÓN DAS ÁREAS E MEDIDAS DE
ACTUACIÓN
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ÁREA 1: INFORMACIÓN

E SENSIBILIZACIÓN

OBXECTIVO 1.1. Desenvolver medidas e actuacións específicas dende a entidade
municipal que poñan de manifesto a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes
cara a unha maior concienciación da poboación local.

NIVEL ALTO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Difusión da existencia, posta en marcha e principais obxectivos do II
PIOM tanto entre o persoal técnico do Concello como entre a poboación local. A
través do seguinte:
Unha vez realizado o II PIOM, foron impresas varias copias do documento e repartidas
entre os centros educativos e algunhas asociacións do municipio. O Plan foi tamén
posto a disposición da cidadanía a través da páxina web do Concello, e foi publicitado
tanto na radio como na televisión local.
Aproveitando o Día da Muller Traballadora do ano 2011, tamén se procedeu á
presentación pública do II Plan de Igualdade de Mulleres e Homes.

 REALIZADA: Levar a cabo reunións periódicas entre toda as concellarías e o persoal
técnico do Concello co fin de favorecer a coordinación e a implementación
interdepartamental no desenvolvemento do II PIOM.
De cara a poñer en marcha as accións que se recollen no marco do II PIOM así como
outras non contempladas nel pero que procuren a igualdade, tanto persoal técnico
como político de distintas concellarías municipais articulan reunións anuais para
proceder a súa organización.

 PARCIALMENTE REALIZADA: Posta en marcha dun sistema de avaliación e de
recollida de datos para medir a efectividade das actuacións propostas, en que se
valorará o seguinte:
 a súa temporalidade
 o perfil e o número de poboación beneficiaria
 as incidencias observadas cara a futuras melloras e/ou modificacións do plan.
Durante a vixencia do Plan non se empregou o sistema de fichas que se propoñía á
hora de ter centralizada a información das actividades que se van levando a cabo. Non
obstante, compre dicir que cada área (deportes, formacións, etc.) ten rexistradas estas
accións así como datos de participación, datas, etc.
Por outro lado, o Concello de Cerceda está vinculado ó CIM da Mancomunidade de
Ordes, a través do cal se cumpren moitos dos obxectivos fixados a prol da igualdade.
Por esta liña, o CIM cumprimenta unhas memorias anuais nas que se reflicten as
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accións desenroladas en Cerceda, dando conta das persoas que participaron,
características concretas da actividade, observacións, etc.
Polo tanto, ainda que o non se empregue o sistema de avaliación e de recollida de
datos que se propón no Plan de igualdade, a través das distintas áreas municipais e das
memorias do CIM de Ordes é posible recompilar toda a información relativa á
igualdade e ós obxectivos que se recollen no PIOM.

 REALIZADA: Declaración plenaria de apoio ás políticas e ás actuacións que
promulguen a igualdade de xénero no termo municipal.
Entre dúas e tres veces cada ano foron levadas a pleno mocións de igualdade, as cales
foron aprobadas tanto polo PSOE como polo BNG.

 PARCIALMENTE REALIZADA: Revisión e utilización normalizada de linguaxe non
sexista nos documentos e comunicacións oficiais emitidos polo Concello,
empregando a “Guía de linguaxe non sexista do Concello de Cerceda” dispoñible na
páxina web municipal.
Na páxina web do Concello está dispoñible unha completa de Guía de linguaxe non
sexista á disposición tanto do persoal do Concello como da cidadanía en xeral. Por
outro lado, a persoa responsable da normalización lingüística redactou un documento
ó respecto máis centrado no eido administrativo, se ben este non é aplicado con toda
a exhaustividade que sería precisa, nin en tódolos departamentos municipais por igual.

 NON REALIZADA: Orientación de partidas orzamentarias específicas para a posta
en marcha de actuacións e medidas propostas no II Plan de igualdade.
Dende o Concello non se aprobou a creación dunha partida orzamentaria dirixida
exclusivamente a desenrolar as diversas accións que se contemplan no II PIOM de
Cerceda.

 REALIZADA: Continuar solicitando o maior número de axudas e subvencións
posibles para a posta en marcha de actuacións que axuden a cumprir os obxectivos
do Plan.
Tanto as subvencións que promove a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral de
Igualdade, como as da Deputación da Coruña son solicitadas anualmente para poder
levar a cabo o maior número posible de actividades que favorezan a igualdade.
Cabe dicir que os recursos proporcionados pola Deputación da Coruña destínanse á
realización dos campamentos de verán, a fin de facilitar a conciliación laboral, familiar
e persoal.

 REALIZADA: Continuar introducindo de maneira transversal os principios da
igualdade de xénero nos cursos de formación orientados ao persoal técnico e político
do Concello de Cerceda.

9

Informe de avaliación_II PIOM de Cerceda (2011-2013)
En tódalas iniciativas formativas nas que toman parte tanto o persoal técnico como
político do Concello de Cerceda están presentes os principios reitores da igualdade de
xénero.
Así mesmo, nos obradoiros de emprego inclúense charlas de entre catro e cinco horas
sobre os conceptos básicos da igualdade, prevención da violencia de xénero, etc.
OBXECTIVO 1.2. Cooperar para crear actuacións que contribúan a mellorar a
información, a participación e a sensibilización en igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes. NIVEL

ALTO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Participar activamente nas campañas impulsadas dende a
administración central, autonómica, provincial ou comarcal dirixidas a acadar unha
igualdade real e efectiva entre as mulleres e os homes.
Particípase en tódalas aquelas iniciativas que se propoñen dende outros ámbitos,
sobre todo a través do CIM da Mancomunidade de Ordes.
Outro exemplo desta participación é a asunción por parte do Concello da aplicación
informática Viogen, que permite tramitar as denuncias por violencia de xénero e que
estean dispoñibles para os diferentes corpos de seguridade (Garda Civil, policía local,
etc.).

 NON REALIZADA: Crear espazos estables nos medios de comunicación locais para
introducir temas ou programas que traten dunha maneira específica a sensibilización
en igualdade de xénero.
Non foi posible fixar espazos concretos dentro dos medios de comunicación do
Concello nos que destinados á información e sensibilización en materia de igualdade.

 REALIZADA: Incrementar a información que se lles proporciona ás mulleres sobre
os servizos e os recursos concretos de que dispoñen a nivel local e comarcal, a través,
por exemplo, da páxina web municipal.
As mulleres de Cerceda poden atopar ampla información de interese na páxina web
municipal, onde, por exemplo, se da conta das diferentes axudas que van saíndo en
materia de conciliación, saúde e tempo libre.
Tamén se proporcionan enlaces ós portais do Servizo Galego de Igualdade, ó Instituto
da Muller ou á Rede de voluntariado de acompañamento de mulleres vítimas de
violencia de xénero. Nesta liña, tamén se creou un espazo para o CIM de Ordes, no
que se describe en que aspectos poden axudarlles, así como a súa localización, horario,
etc.
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 REALIZADA: Potenciar o traballo desenvolvido entre o CIM da Mancomunidade de
Ordes e os Servizos Sociais de Cerceda e colaborar conxuntamente na programación
de actividades.
Os Servizos Sociais de Cerceda veñen colaborando co CIM da Mancomunidade de
Ordes de maneira moi eficaz e proveitosa xa que realizan moitas actividades de forma
conxunta. Para programar estas accións manteñen reunións periódicas (a lo menos
unha semestralmente).
Froito desta colaboración é o proxecto Coopera desenrolado entre xuño e novembro
do ano 2013, no cal a Mancomunidade da Comarca de Ordes, a través do CIM,
desenvolveu un proxecto de consolidación de estruturas de coordinación e
cooperación entre todos/as os/as axentes que interveñen directa ou indirectamente
na detección, intervención e/ou apoio ás vítimas de violencia de xénero no seu ámbito
de influencia. No marco deste proxecto, e entre outras cuestións, o Concello de
Cerceda adoptou o compromiso de convocar unha Xunta Local de Seguridade onde se
delimite a colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil para realizar os
seguimentos das ordes de protección, e convocar a Comisións de Coordinación Policial
onde participen tamén os Servizos Sociais e o CIM.
Resultado desta colaboración entre o Concello de Cerceda e o CIM de Ordes foi tamén
a creación dunha mesa interinstitucional a nivel comarcal para traballar o tema da
violencia de xénero e o acordo de realizar un protocolo de actuación conxunto.

 REALIZADA: Manter encontros trimestrais entre os/as profesionais dos concellos
da comarca que desenvolven o seu traballo na área da Muller e dos Servizos Sociais
co fin de xerar un espazo de encontro periódico.
Tal e como se indicou na medida anterior, o Concello de Cerceda participa
amplamente nas actividades que se propoñen dende o CIM de Ordes, e mediante este
organismo ponse en relación a tódolos profesionais da Comarca en materia de
igualdade e Servizos Sociais.
Por exemplo, en marzo de 2011 a Concelleira de Servizos Sociais do Concello asistiu,
xunto con representantes do resto do Concello da Comarca, a unha reunión
organizada polo CIM de Ordes na que foi presentado o CIM, tratouse a presenza da
violencia de xénero nos concellos da zona así como as posibles liñas e directrices para
resolvela. Nesta liña, resultou no ano 2013 a mesa interinstitucional a nivel comarcal
para loitar e actuar de forma conxunta contra o maltrato.
A finais do ano 2011 produciouse otra reunión na que se decidiron establecer
actuacións comúns e planificadas no ámbito da igualdade a través dun Plan de
igualdade conxunto, no que se tiveran en conta as realidades de cada concello da
Mancomunidade.
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 REALIZADA: Celebrar o Día Internacional da Muller (8 de marzo), a través de actos
e xornadas conmemorativos a nivel local que impliquen á poboación local.
No ano 2011 o Concello de Cerceda conmemorou o Día Internacional da Muller
mediante unha presentación pública do II Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes
que tivo lugar o día 9 de marzo.
Por outro lado, tamén distribuíu un cartel deseñado polo CIM da Mancomunidade e
que tiña como lema “O traballo en igualdade benefícianos a todas e todos”, co fin de
reivindicar o dereito de mulleres e homes a traballar en igualdade de condicións.
Neste ano tamén se visibilizou a campaña institucional deseñada pola Secretaría Xeral
de Igualdade “Vivir a diferenza, garantir a igualdade”, na que as protagonistas son as
mulleres con discapacidade.
No ano 2012, a fin de conmemorar o Día da Muller Traballadora, realizouse, por un
lado, unha entrevista a asesora xurídica do CIM de Ordes o día 6 de marzo na Seda da
Radio e Televisión de Cerceda. Nesta sesión, abordáronse cuestións como a regulación
legal e o réxime xurídico respecto á titularidade compartidas das explotacións agrarias
ou a nova regulación do traballo no ámbito doméstico.
En segundo lugar, o día 8 de marzo na Casa de Cultura municipal tivo lugar a xornada
informativa “Dereitos laborais e prestacións da seguridade social de interese para as
mulleres”. Nesta charla impartida polo Secretario Xeral da Comisión Executiva
Provincial FSP-UGT da Coruña, falouse das prestacións da seguridade social (risco por
embarazo e por lactancia natural, maternidade e paternidade, coidado de menores
afectados/as por cancro, etc), redución de xornada e excedencias por coidado a
familiares, convalidación da experiencia profesional, etc.
Tamén no ano 2013 foi celebrado o Día Internacional da Muller mediante un acto
institucional e a través de distintas actividades realizadas en colaboración cos centros
educativos do Concello.

 NON REALIZADA: Visibilizar o papel da muller na historia do municipio, facendo
xornadas de revisión histórica local en chave de xénero e identificando as mulleres
significativas do Concello de Cerceda.
Esta medida non puido ser realizada dentro do período de vixencia do II Plan de
Igualdade por falta de recursos.
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ÁREA 2:

FORMACIÓN E EMPREGO

OBXECTIVO 2.1. Coñecer mellor a estrutura local e fomentar o emprego feminino en
función das demandas persoais e do empresariado municipal. NIVEL

BAIXO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 NON REALIZADA: Actualizar o estudo exhaustivo das principais carencias e
necesidades formativas da poboación feminina local, co fin de crear unha oferta de
formación adaptada ás demandas persoais e empresariais.
Se ben se intentou actualizar este estudo en varias ocasións, non se puido realizar
entre os anos 2011 e 2013.

 PARCIALMENTE REALIZADA: Buscar financiamento para continuar co proxecto
de inserción laboral, co fin de ofrecerlles orientación e asesoramento ás mulleres
activas no proceso de busca de emprego mediante itinerarios personalizados de
inserción.
O Concello de Cerceda está incluído na Mancomunidade de Ordes, dentro da cal
ademais de contar cun servizo tanto de orientación laboral como de axente de
emprego, creouse unha oficina para o fomento do cooperativismo. Deste xeito,
ademais de con algunhas xornadas, proséguese co traballo de inserción laboral.

 NON REALIZADA: Intentar fomentar novos depósitos de emprego entre as
mulleres do municipio de Cerceda.
Non se levou a cabo ningunha acción específica para crear novos xacementos de
emprego para o colectivo feminino de Cerceda.

 PARCIALMENTE REALIZADA: Impulsar o autoemprego a través de medidas
como as seguintes:





Coordinar encontros periódicos entre mulleres empresarias.
Organizar cursos e formación específica ao respecto.
Manter o servizo de asesoramento no concello.
Organizar xornadas de creación de empresas ou de cooperativismo.

Non se fixeron encontros entre mulleres empresarias nin se realizaron cursos
específicos sobre o autoemprego.
Dende a Mancomunidade de Ordes proporciónase información a veciñanza de Cerceda
tanto sobre o autoemprego como sobre o cooperativismo e os pasos necesarios para
poñer en marcha unha empresa propia. Así, por exemplo, en outubro de 2013
realizouse dous cursos on line de emprendemento cooperativo e xestión de
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cooperativas de 30 horas horas de duración cada un. Tamén se organizou unha
xornada presencial sobre este tema o día 7 de outubro de 2013 en horario de mañá.
Tamén dende o CIM de Ordes se ofrece cobertura nesta liña; así, dentro do “Curso de
apoio domiciliario e alimentación familiar” celebrado entre outubro e novembro de
2012 levouse a cabo unha sesión de emprendemento de cara a complementar o
programa de integración laboral e fomentar o espírito emprendedor.
OBXECTIVO 2.2. Incrementar o nivel formativo da poboación do concello de Cerceda
e paliar as posibles desigualdades de xénero existentes neste eido. NIVEL

ALTO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Realizar cursos de formación e incrementar a súa difusión e
publicitación dende o Concello de Cerceda (difusión por correo, difusión a través de
asociacións, web municipal, etc.).
Varios son os cursos de formación que se organizaron no Concello de Cerceda entre os
anos 2011 e 2013: Curso de monitor de tempo libre, Curso de escaparatismo para
comerciantes, curso de manipulador de alimentos, curso de prevención de riscos
laborais, curso de operador/a de Carretar elevadoras, etc.
Tamén a finais de 2013 se realizou unha xornada dende a aula CeMit municipal
centrada nos novos perfís profesionais na era dixital, que tiña como finalidade mostrar
as persoas asistentes perfís de nova creación que atenderán a futuras necesidades das
empresas.
Ademais, o Concello de Cerceda colabora coa Deputación da Coruña na posta en
marcha do proxecto de formación RedeXiana2, que ten como finalidade o
desenvolvemento de accións formativas dirixidas a persoas desempregadas.
Todas estas iniciativas formativas foron postas en coñecemento da poboación a través
da páxina web municipal, onde se informou de prazos para apuntarse, horarios,
teléfonos e servizos onde poder recadar máis información.

 REALIZADA:

Continuar

co

acceso

das

mulleres

ás

novas

tecnoloxías

independentemente da súa idade ou perfil formativo: cursos de informática de
usuario, de navegación por internet, de emprego de teléfonos móbiles etc.
Coincidindo coa entrada en vigor do II Plan de Igualdade, o Concello de Cerceda asinou
un protocolo de adhesión á Rede de Centros para a Modernización e Inclusión
Tecnolóxica da Xunta de Galicia (Rede CeMIT). Esta nova actuación é unha das
estratexias fundamentais para o desenvolvemento das políticas de inclusión na
Sociedade da Información e o desenvolvemento rural.
A continuación, recollemos o nivel de participación (segregados por sexo) nos cursos
de informática realizados nos anos 2011, 2012 e 2013:
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Mulleres

Homes

Total

2011

224

112

336

2012

316

187

503

2013

239

169

408

No marco de mellorar o acceso as novas tecnoloxías, tamén foron levados a cabo os
“Talleres do móbil”, co fin de que a poboación de Cerceda se manexe cada vez mellor
con esta ferramenta. Estes son os datos de participación nesta acción formativa ó
longo dos tres anos que estivo vixente o II PIOM:

2011/2012

Poboación

Mulleres

Homes

Poboación

Mulleres

Homes

Cerceda

13

17

Cerceda

5

7

Meirama

4

1

Meirama

8

1

Rodís

11

1

Rodís

4

1

2013

 REALIZADA: Continuar co desenvolvemento de cursos de alfabetización de adultos
co fin de erradicar o analfabetismo funcional entre a poboación local, especialmente
no caso das mulleres.
Coa finalidade de mellorar o nivel formativo da veciñanza, foron ofertados e
desenrolados cursos de alfabetización de adultos así como accións formativas para a
preparación das probras libres da ESO e de acceso ao ciclo medio de FP. Estas tiveron
lugar na aula de formación do Centro Cívico municipal.

 NON REALIZADA: Realizar obradoiros de información nos centros escolares
dirixidos a adolescentes, coa finalidade de evitar estereotipos na elección de futuras
profesións.
Non se realizou ningún obradoiro específico nos centros educativos centrados en
evitar os sesgos por razóns de xénero na elección de profesións por parte da
poboación xuvenil en proceso de formación.
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ÁREA 3: CONCILIACIÓN

LABORAL, FAMILIAR E PERSOAL

OBXECTIVO 3.1. Ampliar e mellorar os recursos de conciliación xa existentes e crear
novas medidas destinadas a facilitar a conciliación da poboación local.

NIVEL

MEDIO
MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 NON REALIZADA: Crear unha ludoteca en horario de tarde para a poboación
infantil, coa presenza de monitores/as para que as nais e pais poidan conciliar mellor
a súa vida laboral e familiar.
Actualmente, a poboación de Cerceda non dispón dun servizo de ludoteca que permita
mellorar a conciliación, polo que pode ser un obxectivo pendente de cara ao III Plan de
Igualdade do Concello.

 REALIZADA: Manter as actividades, xornadas ou obradoiros para a poboación
infantil fóra de temporada ou horario escolar (actividades extraescolares,
campamentos urbanos, xogos de verán, actividades temáticas nos períodos
vacacionais etc.).
Ademais, das actividades propias de cada estación do ano (Campañas de Nadal, por
exemplo), tódolos anos se levan a cabo campamentos urbanos en distintas quendas,
coa finalidade de permitir que as nais e os pais poidan conciliar as súas
responsabilidades laborais coas familiares e persoais.
Este campamentos que gozan de moi boa acollida por parte da veciñanza, son
desenrolados en horario de mañá de luns a venres e en colaboración coa ANPA do CPI
“O Cruce”. Ademais, fanse varias quendas (xuño, xullo e agosto) para que se adapten o
máis posible ós períodos vacacionais. A continuación, recóllense os datos de
participación entre os anos 2011 e 2013:

2011

Quendas

Nenas

Nenos

Idades
aprox.

1ª Quenda

10

15

3 a 11 aprox.

2ª Quenda

26

32

3 a 11 aprox.

3ª Quenda

10

17

3 a 11 aprox.

1ª Quenda A Silva

6

7

3 a 11 aprox.

2ª Quenda A Silva

6

6

3 a 11 aprox.
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2012

2013

Quendas

Nenas

Nenos

Idades
aprox.

1ª Quenda

12

13

3 a 11 aprox.

2ª Quenda

23

31

3 a 11 aprox.

3ª Quenda

15

12

3 a 11 aprox.

Quendas

Nenas

Nenos

Idades
aprox.

1ª Quenda

16

11

3 a 11 aprox.

2ª Quenda

18

14

3 a 11 aprox.

3ª Quenda

10

12

3 a 11 aprox.

 REALIZADA: Crear un Centro de Día no Concello de Cerceda.
En marzo do ano 2013 o Concello de Cerceda inaugurou o Centro de Día e fogar
residencial cuxa construción foi iniciada en 2010. Este centro conta con 40 prazas de
centro de día e 22 prazas de fogar residencial, así como con unhas infraestruturas que
permiten mellorar a calidade de vida das persoas de Cerceda.

 NON REALIZADA: Ampliar os horarios da Escola Infantil Municipal.
Se ben se realizaron esforzos por ampliar os horarios de apertura da Escola Infantil
actualmente, e por temas legais, esta medida non foi posible levala a cabo.

 NON AVALIABLE: Colaborar coas ANPA para recuperar o “Bos días cole”, caso de
existir unha demanda suficiente por parte da poboación local.
Non se recuperou o servizo de almorzos nos colexios por falta de demanda por parte
das nais e dos pais; por tanto, esta medida non foi realizada pero non por falta de
intención ou de colaboración por parte do Concello de Cerceda.

 NON AVALIABLE: Colaborar coas ANPA para manter o servizo de merendas para
os nenos e nenas de Cerceda, co fin de facilitar a conciliación en horario de tarde.
De igual maneira que no caso anterior, o servizo de merendas nos centros educativos
deixou de ofertarse por falta de demanda, non por falta de interese tanto das ANPAs
como do Concello.
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 REALIZADA: Valorar a posibilidade de que os colexios abran un determinado
número de horas durante o verán para que a poboación infantil poida usar as
instalacións exteriores no seu tempo de lecer.
Esta decisión, que depende da Consellería de Educación, foi levada a pleno e
conseguiuse que o colexio abra as súas portas durante unha semana do verán para
poder desenrolar un campamento de fútbol.

 REALIZADA: Favorecer a adaptación horaria dos programas e cursos dirixidos á
poboación con fin de que sexan compatibles cos tempos e responsabilidades
familiares.
Tanto antes da vixencia do II PIOM como durante ela, o Concello de Cerceda ten
presente a importancia da conciliación polo que programa os cursos e xornadas
dirixidos á poboación en horarios que a faciliten.

 NON REALIZADA: Actualizar e difundir a guía de recursos para a conciliación
dispoñibles no municipio.
Se ben xa existía unha guía de recursos sobre a conciliación, non foi posible actualizala
e difundila entre a poboación do municipio.
OBXECTIVO 3.2. Desenvolver accións encamiñadas á sensibilización e ao apoio no
eido da conciliación. NIVEL

BAIXO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 NON REALIZADA: Tentar organizar cursos de formación, reunións e/ou espazos
de respiro para as persoas coidadoras de dependentes onde poidan:





Mellorar os seus coñecementos (comunicación xerontolóxica, enfermaría etc.)
Compartir impresións e experiencias.
Coñecer recursos e axudas de interese.
Recibir atención e asesoramento psicolóxico.

Tentouse, a través dunha asociación de saúde, actuar nesta liña pero finalmente non
foi posible. Si se fixo a principios do ano 2011 unha charla de dependencia no Centro
Cívico de Cerceda na que se deu información para todo o público sobre a lei da
dependencia: xeito de tramitala, dereitos, catálogo de servizos, etc.
Nos vindeiros meses existe a intención de elaborar unha guía de coidados destinada ás
persoas coidadoras de dependentes.
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 NON REALIZADA: Levar a cabo campañas de sensibilización, orientadas
especificamente ás mulleres, co fin de concienciar da necesidade de contar co tempo
persoal, ademais do laboral e familiar.
Entre os anos 2011 e 2013 non se desenrolou ningunha campaña de sensibilización
sobre a importancia de contar con tempo propio.

 NON REALIZADA: Organizar campañas de sensibilización, que recollan
especificamente a perspectiva feminina, co fin de evitar a posible culpabilidade
orixinada polo emprego dos recursos de conciliación.
Por falta de recursos foi imposible organizar ningunha acción que promovese o uso
dos recursos cos que conta o municipio en materia de conciliación (garderías, centro
de día, etc.).
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ÁREA 4: REPARTO IGUALITARIO DE TAREFAS E RESPONSABILIDADES
DOMÉSTICAS. CORRESPONSABILIDADE
OBXECTIVO 4.1. Contribuír a eliminar os estereotipos e os roles tradicionais de
xénero, co fomento do reparto equitativo das responsabilidades domésticas entre
todos os membros do fogar. NIVEL

BAIXO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 NON REALIZADA: Desenvolver unha campaña divulgativa sobre a valoración e o
recoñecemento do traballo e as responsabilidades de ámbito doméstico, así como do
coidado das persoas dependentes.
Non se desenrolou ningunha inciativa co fin de visibilizar e valorizar o traballo realizado
dentro do eido doméstico.
 NON REALIZADA: Deseñar campañas de sensibilización sobre o reparto equitativo
das tarefas e responsabilidades domésticas, para o que se pode empregar como
complemento, por exemplo, unhas fichas ou planning tipo co obxectivo de ofrecer
unha ferramenta útil para planificar e pór en valor as tarefas domésticas.
No período de vixencia do II PIOM non se levou a cabo ningunha campaña de
sensibilización sobre a necesidade de repartir de forma equitativa as responsabilidades e
tarefas domésticas. Esta é unha medida susceptible de ser incluida no III Plan de
Igualdade do Concello xa que, ademais, pode ser levada a cabo cun orzamento moi
axustado coa axuda dos centros educativos.
 NON REALIZADA: Difundir na páxina web do Concello os resultados da enquisa
realizada en relación aos usos do tempo e á frecuencia nas responsabilidades
domésticas, co obxectivo de concienciar e fomentar o debate social sobre o tema.
Igual que no caso anterior, esta medida non foi cumprida, polo que se pode realizar no
marco do III Plan xa que non implica ningún custo añadido.
 NON REALIZADA: Crear talleres ou obradoiros de responsabilidades compartidas,
onde homes e mulleres do concello interactúen e reflexionen sobre o tema, valorando
estratexias que potencien a participación masculina.
Entre os anos 2011 e 2013 non se levaron a cabo talleres ou obradoiros onde mulleres e
homes debatesen sobre a necesidade de compartir as responsabilidades familiares
(tarefas domésticas, coidado de nenos/as, atención de persoas dependentes, etc.).

 NON REALIZADA: Pór en marcha actividades, xornadas e/ou campañas que
contribúan a eliminar os roles de xénero e os estereotipos máis tradicionais entre a
poboación xuvenil, co fin de fomentar a corresponsabilidade.
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Traballar para eliminar os esterotipos de xénero que aínda perviven actualmente é unha
tarefa pendende por parte do Concello de Cerceda, incidindo, sobretodo, na poboación
máis nova.
 NON REALIZADA: Organizar unha campaña de concienciación orientada
especificamente aos pais co fin de que participen máis activamente no coidado e na
educación dos e das fillas.
Non se organizou ningunha campaña centrada específicamente nos pais e na
importancia de que se impliquen en maior medida na atención e educación dos seus
fillos e fillas. Neste senso tamén incide a dificultade de conseguir participación, sobre
todo por parte do colectivo masculino, neste tipo de iniciativas.
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ÁREA 5:

EDUCACIÓN EN IGUALDADE. COEDUCACIÓN

OBXECTIVO 5.1. Fomentar a coeducación no eido educativo e traballar para eliminar
os estereotipos sexistas entre a poboación de Cerceda. NIVEL

MEDIO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Colaborar coa comunidade educativa para organizar actividades
conxuntamente que impliquen activamente ao alumnado e visibilicen o papel da
muller nos diferentes eidos de coñecemento con motivo do Día Internacional da
Muller Traballadora e do Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
O Concello de Cerceda organizar actos tódolos anos para conmemorar tanto o Día
Internacional da Muller como o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Neste
deseño e desenrolo de actividades tense moi presente a importancia de implicar ao
alumnado, xa que a coeducación supón a ferramenta máis importante á hora de
traballar pola igualdade.
Así, polo 25 de novembro do ano 2012 realizáronse visitias ao alumnado tanto do CEIP
Celso Emilio Ferreiro na Silva, como ó do CEIP O Calvario situado en Queixas. Pola súa
banda, os alumnos e alumnas da ESO do CEIP do Cruce leron un manifesto de repulsa
do maltrato ás mulleres. Este ano tamén se regalou ós alumnos e ás alumnas unha
chapa de sensibilización coa señal de prohibición.
Este ano o Concello tamén contou coa presenza do grupo de teatro Chévere, que levou
a cabo a obra “I’ll be watching you” no cal, mediante a música e a análise de letras de
cancións coñecidas recházase o control e a violencia de xénero a que están sometidas
moitas mulleres.
No ano 2013, levouse a cabo, en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade, un
obradoiro dirixido ao alumnado de 4º da ESO, no que se traballou a prevención da
violencia de xénero entre a mocidade, a través das láminas da exposición “Cartas de
Amor”. Neste mesmo ano, polo 25N, reuníuose ao alumnado da ESO no Auditorio
municipal de Cerceda e presentouselles a obra “E de maior quero ser...”, do Caramuxo,
na que se trata o tema da discriminación e do maltrato por razóns de xénero.
 NON REALIZADA: Organizar, de maneira trimestral, unha mesa de traballo entre
o Concello, os centros educativos e as ANPAS, co fin de:






Crear un espazo de encontro e diálogo aberto.
Introducir o tema da igualdade nas aulas.
Coordinar a organización de actividades.
Establecer un cronograma de actuación.
Debater as necesidades e problemáticas existentes (acoso escolar, perpetuación
de estereotipos etc)
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Non foi posible articular reunións de traballo de forma periódica entre o Concello, os
centros de ensino e as ANPAS, en gran medida debido a inestabilidade das Asociacións
de Nais e Pais nas que se produciron varios cambios de directiva.
 NON REALIZADA: Pór en marcha actividades e accións que fomenten o diálogo
interxeneracional en chave de xénero, por exemplo con visitas dos maiores ao
colexio ou actividades conxuntas de avós/as e netos/as.
Durante o período 2011-2013 nos se organizou ningunha actividade centrada en
promover o diálogo entre os maiores e a poboación máis nova do Concello, e con
perspectiva de xénero.
 NON REALIZADA: Cooperar cos centros educativos para elaborar unha guía sobre
coeducación orientada ao alumnado, ao profesorado e aos pais e nais do municipio.
Non se realizou unha guía sobre os valores de coeducación para poñela a disposición
da poboación educativa e das nais e pais.
 REALIZADA: Continuar coa organización de charlas para nais e pais nos propios
centros escolares e en horarios que favorezan a conciliación, co fin de incrementar a
participación activa tanto na escola de pais e nais como nos problemas do alumnado.
O Concello de Cerceda segue a ofertar, a través dos colexios, formación para acadar os
obxectivos propios das Escolas de Nais e Pais (potenciar as actividades de educación,
facilitar recursos educativos e formativos, promover valores coeducativos, etc.). De
todas formas, estas charlas contan con escasa demanda e, por tanto, con pouca
participación, como pode apreciarse na charla que se levou a cabo na Silva sobre
“Educar internet na Igualdade” (realizada en maio de 2013) e a que asistiron 10 nais e
1 neno.
 REALIZADA: Seguir realizando campañas sobre o uso non sexista dos xogos e dos
xoguetes entre os pais e as nais do Concello.
Aproveitando as celebracións do Nadal, datas nas que se mercan un gran número de
xogos e xoguetes, a educadora familiar do Concello acude a televisión local para dar
unha charla acerca de que non hai xoguetes para nenos e outros para nenas. Así,
abórdase a sensibilización sobre o uso non sexista dos xogos e xoguetes entre as nais e
os pais de Cerceda.
 NON REALIZADA: Repetir a organización de xornadas ou obradoiros para a
educación en igualdade destinados aos avós e avoas coidadores/as, que procuren
estratexias que fomenten a participación (recorrendo ás asociacións, escolas de
alfabetización etc.).
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Se ben se levaron a cabo iniciativas deste tipo no Concello de Cerceda, ningunha dela
se fixo entre os anos 2011 e 2013, nos cales estivo vixente o II Plan de Igualdade
municipal.
OBXECTIVO 5.2. Organizar campañas e actividades dirixidas á poboación infantil e
xuvenil do municipio co fin de sensibilizalos na igualdade de oportunidades entre
mulleres e homes. NIVEL

MEDIO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Dar continuidade á organización de obradoiros destinados á
poboación xuvenil onde se reflexione sobre comportamentos daniños dentro da
parella e nas relacións de amizade durante a adolescencia.
En maio de 2011 organizouse no Centro Cívico de Cerceda o Obradoiro Gústate
(impartido por persoal técnico do programa Gustate da Xunta de Galicia). Nel
reflexionouse sobre a construcción que facemos da nosa imaxe, que se ve
frecuentemente influenciada por factores como os modelos ou patrosn establecidos
como desexables polos medios de comunicación social, a valoración que facemos de
nós memsos en comparación con outros patróns estéticos, influencias e eloxios.
Para tratar os comportamentos daniños dentro da parella, sobre todo nas primeiras
etapas e/ou nas idades máis temperás, foi de gran axuda o espectáculo teatral de
Chévere “I’ll be watching you” organizado no ano 2012.
Nesta liña, en 2013, o Concello de Cerceda contou coa exposición Cartas de Amor, que
é unha mostra gráfica moi útil para sensibilizar á poboación máis nova sobre a
existencia da violencia na súa forma de relacionarse, axudando a detectala e
erradicando as formas de relacións asimétricas e violentas. A partir desta selección de
obras (de artistas como Miguel Calatayud, Patricia Castelao, Fausto Isorna ou Jack
Mircala) pretendeuse motivar entre a poboación xuvenil a reflexión sobre o
paralelismo entre o mundo romántico das primeiras relacións de parella e a crueldade,
que a veces, vai asociada a ela. Esta iniciativa foi moi propicia, sobre todo tendo en
conta que se está detectando un incremento de casos de violencia verbal ou física nas
relacións de parella entre adolescentes.
 NON REALIZADA: Colaborar cos centros educativos locais para organizar visitas
ou encontros que visibilicen o papel da muller na vida pública e na historia.
Non se levou a cabo ningunha iniciativa que tivesen como finalidade visibilizar o papel
da muller na esfera publica e/ou na historia.
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 REALIZADA: Manter a perspectiva coeducativa nas actividades extraescolares
organizadas tanto polo Concello como polos centros escolares.
O Concello de Cerceda ten presentes os valores da coeducación en tódolas actividades
extraescolares que organiza; de feito, os campamentos de deporte realízanse a través
da convocatoria de promoción da igualdade e da conciliación da Deputación da
Coruña.
 PARCIALMENTE REALIZADA: Elaborar e difundir unha relación de libros, contos
ou cómics cun transfundo de xénero como recomendacións de lectura para a
poboación infantil e xuvenil.
O CIM da Mancomunidade de Ordes dispón dun servizo de consulta e préstamos de
material bibliográfico e videográfico relacionado coa igualdade de portunidades entre
mulleres e homes. Aínda que este fondos están a disposición de toda a poboación da
comarca nas oficinas do CIM (tamén se prestan a domicilio), o propio Concello de
Cerceda non elaborou nin difundiu, por exemplo na Biblioteca Municipal, unha lista de
libros ou contos que inciten á reflexión sobre a importancia da igualdade, a
corresponsabilidade ou a prevención das condutas violentas.
 NON REALIZADA: Proseguir coa organización de ciclos de cine no verán ou nos
períodos vacacionais escolares, con filmes que reflexionen sobre as desigualdades
entre os homes e as mulleres.
Nos diversos períodos de vacacións escolares (Nadal, Entroido ou verán) o Concello de
Cerceda proxecta varias películas, pero estas non están dirixidas a fomentar a reflexión
sobre as desigualdades entre mulleres e homes senón que polas súas características
(peliculas de debuxos de Disney, por exemplo) están centradas no entretenemento da
poboación infantil.
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ÁREA 6: BENESTAR

SOCIAL E ASOCIACIONISMO

OBXECTIVO 6.1. Impulsar e apoiar o tecido asociativo local como unha ferramenta
para incrementar a participación e a actividade pública da poboación de Cerceda. .

NIVEL ALTO
MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 PARCIALMENTE REALIZADA: Organizar e coordinar reunións trimestrais entre as
asociacións e o Concello co fin de crear un espazo de diálogo social, onde:
 Tomar en consideración as propostas das asociacións.
 Mellorar a comunicación existente.
 Valorar a posibilidade de levar a cabo actuacións conxuntas.
Entre os anos 2011 e 2012 fixéronse varias reunións entre o Concello e as asociacións
locais para organizar actividades e propoñer iniciativas; non obstante, estes encontros
deixaron de ter lugar debido a pouca presenza e participación das asociacións, máis
non por falta de interese por parte do Concello.


NON REALIZADA: Organizar conxuntamente, entre o Concello e as asociacións,
actividades que implicaren activamente a poboación local con motivo do Día
Internacional da Muller Traballadora e do Día Internacional contra a Violencia de
Xénero.
As actividades que se organizan dende o Concello para conmemorar o Día
Internacional da Muller Traballadora e o Día Internacional contra a Violencia de Xénero
contan coa colaboración dos centros educativos (son actividades moi dirixidas á
poboación infantil e xuvenil), pero non se traballa conxuntamente coas asociacións
neste sentido.



REALIZADA: Crear un espazo virtual específico para as asociacións municipais na
páxina web do Concello de Cerceda, onde figure a súa información de contacto e
interese (nome, dirección, teléfono de contacto, correo electrónico e ligazón).
Na páxina web municipal (www.cerceda.org) existe un espazo visible no que se ubica
un censo actualizado das asociacións culturais e deportivas existentes no Concello.
Neste enlace rexístranse tanto os nomes das distintas asociacións, como a tipoloxía e
un mail de contacto.
Así mesmo, tamén se reflicten recursos que poden ser de utilidade para o movemento
asociativo, como, por exemplo, un modelo de actualización de xunta directiva, modelo
de comunicación de disolución, etc.
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REALIZADA: Fomentar a participación activa das asociacións de Cerceda na posta
en marcha e no seguimento do II PIOM.
Ademais de contar con representantes das asociacións de mulleres de Cerceda á hora
de redactar as medidas e áreas do II Plan de Igualdade, tamén se lles proporcionou
unha copia a cada asociación unha vez se finalizou o documento.



NON REALIZADA: Contribuír á organización de xornadas de encontro entre
asociacións, a nivel local e supralocal, co fin de articular redes de cooperación e de
axuda mutua.
Dende o Concello non se promoveron os encontros entre asoacións, tanto a nivel local
coma supralocal. Neste sentido, a falta de recursos e tamén de participación por parte
das asociacións supón un freo á hora de articular redes de colaboración e axuda
mutua.



REALIZADA: Orientar e formar ás asociacións municipais que o demanden, nos
seguintes aspectos:
 Realización e execución de proxectos con perspectiva de xénero que favorezan a
igualdade de oportunidades.
 Asesoramento sobre as posibles subvencións dirixidas a crear e a desenvolver as
asociacións.
A animadora sociocultural do Concello é a responsable de informar e axudar ás
asociacións locais en todos aquelas dúbidas que se lles presenten ou nos trámites que
queiran levar a cabo (dende a presentación de subvención ata a solicitude e
organización de actividade do seu interese).



REALIZADA: Valorar a posibilidade de ceder e/ou de crear, cando sexa posible, un
local social para as asociacións de Cerceda co fin de que poidan reunirse ou organizar
actividades.
Tódalas asociacións de o Concello que así o reclaman contan con locais axeitados para
poder reunirse e levar a cabo as súas actividades. Así, a Asociación de Mulleres Rurais
“A Xungueira das Encrobas” fan uso do local social situado na parroquia As Encrobas. A
asociación de Mulleres de Cerceda emprega a escola unitaria situada en Rodís e, un
grupo de mulleres de recente creación utiliza as dependencias da escola unitaria de
Xesteda.



REALIZADA: Realizar exposicións dos traballos levados a cabo nos cursos e nas
actividades que organice o Concello, as asociacións e os centros educativos.
Todos os anos, e a nivel supramunicipal, realízase unha exposición dos traballos máis
salientables realizados nas diversas asociacións da comarca. Por exemplo, durante o
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mes de xaneiro do ano 2012 as participantes do obradoiro Escola de Manualidades de
Meirama fixeron unha exposición no recibidor da Casa Consistorial.
OBXECTIVO 6.2. Promover a mellora da calidade de vida da poboación de Cerceda,
para o que se prestará especial atención aos coidadores/as de persoas dependentes.

NIVEL MEDIO
MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 NON REALIZADA: Procurar pór en marcha cursos, obradoiros, espazos de
respiro e atención psicolóxica dirixidos e adaptados especificamente ás persoas
coidadoras e aos seus horarios.
Durante os anos de duración do II PIOM no se realizou ningún curso ou espazo de
respiro centrado específicamente nos/nas coidadores/as de persoas dependentes.
 REALIZADA: Colaborar co ámbito sanitario na difusión de campañas informativas.
O Concello de Cerceda colabora na difusión de todas as campañas de información e
asesoramento que se propoñen dende o eido sanitario.
 REALIZADA: Cooperar co ámbito sanitario na organización de obradoiros de
saúde sobre a prevención de riscos cardiovasculares, a prevención e os factores de
risco de osteoporose, os problemas xinecolóxicos e calquera outro risco que afectar
de forma específica a saúde das mulleres.
Entre os anos 2011 e 2013 organizáronse varias charlas sobre saúde que foron do
interese da poboación. Así, aquelas relacionadas co cancro de mama contan cunha
gran participación. Tamén se desenrolou un curso formativo sobre os primeiros
auxilios.
Tamén en maio de 2011, na Escoal unitaria de Rodís, Inés Santos (técnica de
igualdade da Mancomunidade de Municipios de Ordes) impartiu unha charla sobre a
sáude das mulleres, así como sobre a igualdade (conceptos básicos) e a coeducación.
Dentro do mesmo programa e nesas datas, esta técnica tamén impartiu a charla “ A
medicación básica: suministración”no Centro social de Pontoxo.
 NON REALIZADA: Proseguir realizando campañas de difusión ou charlas
informativas sobre educación sexual nos centros educativos locais.
Non se desenrolu, entre o período de actuación do II Plan de Igualdade, ningunha
charla ou iniciativa dirixida á educación sexual da poboación xuvenil nos centros de
ensino de Cerceda.
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 REALIZADA: Fomentar prácticas deportivas de equipo e xogos cooperativos en
que participen grupos mixtos, especialmente entre a poboación infantil e xuvenil.
Dende o Concello de Cerceda veñénse realizando un gran número de actividades
deportivas dunha ampla variedade e a través delas foméntase o xogo en equipo e a
igualdade de xénero. Este feito pódese comprobar a partir dos datos de participación
dos últimos anos nas actividades deportivas practicadas tanto pola poboación infantil
e xuvenil como polos adultos/as:
Nenos/

Nenas/

Homes

Mulleres

Idades
aprox.

Fútbol

65

1

4-15

King-Boxing

23

6

16-35

Multideporte

7

1

7-11

Step

0

38

20-45

Ximnasia de
mantemento

5

57

60-80

Patinaxe

5

28

4-15

Atletismo

27

30

6-45

Baile e Música

30

62

4-16

Judo

25

16

4-17

TaiChi

0

22

30-45

Actividade

2011/2012
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Nenos/

Nenas/

Homes

Mulleres

Idades
aprox.

Fútbol

71

1

4-15

King-Boxing

18

3

16-35

Pilates

3

43

35-65

Step

0

51

20-45

Ximnasia de
mantemento

3

44

60-80

Patinaxe

7

28

4-15

Atletismo

23

33

6-45

Baile e Música

27

60

4-16

Judo

28

12

4-17

TaiChi

6

19

30-45

Nenos/

Nenas/

Homes

Mulleres

Idades
aprox.

Fútbol

71

1

4-15

King-Boxing

18

4

16-35

Pilates

3

42

35-65

Step

0

51

20-45

Ximnasia de
mantemento

3

44

60-80

Patinaxe

7

28

4-15

Atletismo

23

33

6-45

Baile e Música

27

60

4-16

Judo

29

12

4-17

TaiChi

5

19

30-45

Actividade

2012/2013

Actividade

2013/2014
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 REALIZADA: Continuar empregando o sistema de recollida de información que
permite coñecer, de maneira diferencial, as demandas e as necesidades específicas
das mulleres atendidas nos servizos sociais do eido local.
Dende o ano 2011 ata o 2013 seguiu a empregarse o Sistema de Información de
Usuarios/as de Servizos Sociais (SIUSS) que permite a recollida de datos básicos dos
usuarios/as dos Servizos Sociais do Concello. Deste xeito, coñécense as principais
características das persoas que fan uso dos Servizos Sociais e cales son as súas
demandas e necesidades.
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ÁREA 7: PREVENCIÓN

E ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

OBXECTIVO 7.1. Desenvolver accións para concienciar a poboación coa problemática
da violencia de xénero e lograr a súa erradicación no eido municipal. NIVEL

ALTO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 REALIZADA: Organizar actos e xornadas conmemorativas a nivel local que implicaren
a poboación do concello co motivo do Día Internacional contra a Violencia Sexista.
En novembro de 2011 realizouse (dende o CIM da Mancomunidade de Ordes) unha
campaña informativa centrada na difusión dos recursos existentes na comarca para a
loita contra a violencia de xénero. Esta campaña consistiu nas seguintes accións:
 A través de diferentes medios de comunicación (radio municipal, prensa
escrita, etc.) informouse da xestión do servizo ATENPRO (Servizo telefónico
de atención e protección para vítimas de violencia de xénero).
 Transmitiuse o acordo de constituír mesas e xuntas locais de seguridade.
 Informouse ó colectivo de mulleres inmigrantes do servizo de teletraducción
do que poden dispor.
 Apoiuse, a través dos medios locais, a campaña institucional que se fixo
dende a Xunta de Galicia para condenar a violencia de xénero.
 Presentouse o II Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello.
 Representouse a obra teatral “Nunca nada de ninguén” de Luisa Costa e
representada polo Grupo Municipal de Teatro de Ames. Esta obra permitiu
un achegamento a aquelas mulleres que nada agardan ou que teñen todo
por descubrir, ás que calaron e ás que deciden ter voz.
CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL

Os actos celebrados no ano 2012 contra a violencia de xénero estiveron centrados na
prevención dende a escola e na importancia da coeducación. Por elo, organizáronse
visitas os centros educativos de Concello e fíxose un acto conmemorativo no que o
alumnado da ESO do CPI O Cruce procedeu a lectura dun manifesto.
Para rematar esta campaña de prevención tivo lugar a obra de teatro “Hei estar
vixiándote” da Compañía Chévere na cal se fai unha reflexión, dunha maneira amena e
intersante, acerca de como moitas letras de cancións son machistas e fan apoloxía do
maltrato ás mulleres.
Tamén no ano 2013 se conmemorou o 25 de Novembro en colaboración cos centros
educativos do Concello. Así, mediante un obradoiro dirixido ao alumnado de 4º da ESO,
traballouse a prevención, a través das láminas da Exposición "Cartas de Amor", da
violencia de xénero entre a mocidade. O obradoiro desenvolverase o martes 19 de
novembro na Sala municipal de Exposición Xosé Neira Vilas.
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Ademais, organizouse un encontro co alumnado da ESO no Auditorio municipal e
presentouse o espectáculo teatral de Caramuxo “E de maior quero ser...”, no se trata o
tema da discriminación e do maltrato por motivos de xénero.
 REALIZADA: Seguir desenvolvendo, nos centros educativos e coas ANPAS, campañas
que aborden entre a poboación máis nova o tema da violencia de xénero e a súa
erradicación na nosa sociedade.
En abril de 2011, no marco do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade
Escolar, desenrolouse (por parte do CIM de Ordes) unha xornada sobre a violencia de
xénero dirixida ó alumnado de 4º da ESO do CPI O Cruce, de Cerceda.
Nesta xornada informouse ós rapaces e ás rapazas sobre o enfoque das relacións de
parella igualitarias, desmitificouse o “amor romántico”, abordouse o tema das relacións
de sumisión daniñas e relacionadas cunha aprendizaxe sexista.
Nesta mesma iniciativa, axentes da Garda Civil especificaron a labor de prevención e
actuación dos Corpos de Seguridade ante un caso de violencia de xénero.
Esta xornada complementouse cun debate posterior e co reparto de material
proporcionado pola Secretaria Xeral da Igualdade, como postais (“Cando mercas
mulleres”), cómics (“¿De que lado estás?), axendas, pins, bolígrafos e dípticos
informativos sobre libros relacionados coa violencia de xénero. Tamén se lle entregou a
cada alumno/a unha “Guía de los Buenos Amores”, para fomentar o bo trato e previr a
violencia de xénero no noviazgo entre adolescentes e poboación xuvenil.
De cara a traballar o tema da violencia de xénero entre a poboación adolescente, no ano
2012 contouse co espectáculo teatral “I´ll be watching you” da compañía teatral
Chévere; nel, a través da música, analízase o discurso machista e violenta que se
transmite, en moitos casos, dende os medios de comunicación, as películas, a música,
etc.
Por outro lado, durante o ano 2013 e no marco do programa Igualar, o persoal do CIM
de Ordes traballou co alumnado da ESO en materia de prevención da violencia de
xénero. A través de varias sesións presenciais abordaronse conceptos clave como a
diferenza entre sexo e xénero, roles e estereotipos, manifestacións de desigualdade nos
diferentes ámbitos, etc.
Esta labor de sensibilización e prevención afianzouse co visionado de curtamemetraxes
e coa gravación de vídeos por parte do alumnado. Finalmente, creouse unha exposición
con todos estos traballos que se levou a tódolos concellos da comarca.
Neste mesmo ano, levouse a cabo un taller de sensibilización sobre a violencia de
xénero no CEIP O Cruce de Cerceda. Nesta iniciativa, colaboraron o CIM de Ordes e o
Sindicato Unificado de Policía para reflectir unha investigación dun caso de violencia de
xénero dende un punto de vista policial. No taller xurdiron preguntas como que é a
violencia de xénero, como se exerce, cando, onde, a que, etc. Mentres que o alumnado
ausmiu o papel de investigador/a policial para chegar a uncha conclusión tendo en conta
os datos que se lle facilitaron. Ao final da xornada recolleronse as conclusións ás que
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chegou o propio alumnado e foron difundidas a través da páxina web do centro, da
elaboración dun mural, etc.
 REALIZADA: Difundir os recursos con que conta o itinerario de coordinación
interinstitucional en materia de prevención e de eliminación da violencia de xénero.
Unha vez concluída a realización do itinerario de coordinación interinstitucional para
previr a violencia de xénero repartironse exemplares entre os membros da Garda Civil
de Cerceda, o Comandante xefe da Garda Civil de Ordes, Centro de Saúde, Centros
educativos do Concello, Policía Local e CIM de Ordes.
 REALIZADA:Ofrecerlle información á poboación sobre as diferentes formas de
violencia existente e concienciar a poboación coa temática de violencia de xénero.
Os obradoiros de emprego que se realizan dende o Concello contan na programación
cunha serie de horas adicadas á sensibilización en igualdade e á prevención da violencia
de xénero. Tamén nas clases de alfabetización para adultos está presente está temática
e a cuestión de xénero considérase como un principio transversal.
Ademais, no ano 2012 desenrolouse unha iniciativa de información e sensibilización da
violencia de xénero dirixida ao profesorado dos centros educativos do Concello. Esta
actividade consistiu no desenvolvemento de catro xornadas formativas sobre a violencia
de xénero e as súas implicacións nos centros educativos e estiveron impartidas por
persoal especializado das forzas de seguridade do Estado. Desta maneira pretendeuse
facilitar aos profesores e ás profesoras ferramentas e recursos de prevención e
detección de casos de maltrato.
 REALIZADA: Repetir a posta en marcha de actividades artísticas (obras de teatro,
exposicións fotográficas, películas etc.) que abordaren a temática da violencia de
xénero dende un punto de vista máis dinámico e diferente.
Varias foron as iniciativas de carácter artístico que se levaron a cabo para tratar o tema
de violencia de xénero dun xeito novedoso e máis impactante. Algunhas destas
actividades foron:
 Espectáculo teatral da Compañía Chévere “I´ll be watching you”.
 Obra teatra “Nunca nada de ninguén” representada polo Grupo Municipal de
Tearo de Ames.
 A exposición gráfica “Cartas de Amor”.
 A obra “E de maior quero ser...” de Caramuxo.
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 PARCIALMENTE REALIZADA: Impulsar xornadas formativas e informativas
dirixidas á poboación maior de 55 anos, co fin de sensibilizar e informar sobre os
recursos existentes no concello e os mecanismos de asistencia e denuncia.
Non se fixo unha xornada sobre a prevención da violencia de xénero e os recursos
existentes en caso de sufrila específicamente centrada na poboación maior de 55 anos;
non obstante, nos cursos de alfabetización de adultos (onde as persoas que participan
superan a media de 55 anos de idade), inclúense charlas sobre a igualdade, a violencia
de xénero, como previla e as ferramentas que existen para loitar contra este tipo de
situacións.
 REALIZADA: Manter a participación do Concello en todas as accións que sobre
violencia de xénero programe a Secretaría Xeral de Igualdade ou calquera outra
institución pública de ámbito comarcal, provincial ou autonómico.
O Concello de Cerceda participa activamente en tódolas iniciativas sobre prevención do
maltrato ás mulleres que se levan a cabo dende a Secretaría Xeral de Igualdade, da
Deputación da Coruña ou do CIM da Mancomunidade de Ordes.
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AVALIACIÓN GLOBAL: Áreas e Medidas de
actuación

36

Informe de avaliación_II PIOM de Cerceda (2011-2013)
Analizado o grao de execución de cada unha das medidas reflectidas no PIOM é
preciso levar a cabo unha visión xeral do Plan para poder observar en que medida se
cumpriron os obxectivos prefixados e establecer as melloras que será necesario incluír
no III Plan de Igualdade do Concello de Cerceda.
En resumo, o II PIOM consta de 7 áreas e de 12 obxectivos específicos; estes están
articulados en torno a 74 medidas ou accións (das cales 27 delas foron catalogadas
como prioritarias).
Medidas
Realizadas

A1: Información e
Sensibilización
A2: Formación e Emprego
A3: Conciliación laboral,
familiar e persoal
A4: Corresponsabilidade
A5: Educación en Igualdade
A6: Benestar social e
Asociacionismo
A7: Prevención e eliminación
da Violencia de Xénero
Total

Medidas
parcialmente
Realizadas

Medidas
Non
Realizadas

Medidas
Non
Avaliables

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

10

66,7

2

13,3

3

20,0

0

0,0

15

3

37,5

2

25,0

3

37,5

0

0,0

8

4

33,3

0

0,0

6

50,0

2

16,7

12

0

0,0

0

0,0

6

100,0

0

0,0

6

5

41,7

1

8,3

6

50,0

0

0,0

12

9

64,3

1

7,1

4

28,6

0

0,0

14

6

85,7

1

14,3

0

0,0

0

0,0

7

37

50,0

7

9,5

28

37,8

2

2,7

74

Atendendo aos datos estatísticos que resultan da avaliación do Plan obtemos que:
 A metade das medidas foron realizadas de forma satisfactoria. Destas 37
accións cumpridas, 14 delas contaban coa categorización de prioritarias debido
a súa importancia.
 Case un 38% das iniciativas previstas non puideron ser levadas a cabo,
principalmente por motivos orzamentarios ou de falta de recursos humanos.
 A área de prevención e eliminación da Violencia de Xénero é a que conta cun
maior número de accións realizadas.
 Na área de corresponsabilidade non se levou a cabo ningunha das accións
recollidas no Plan.

37

Informe de avaliación_II PIOM de Cerceda (2011-2013)
 Gran parte dos esforzos estiveron cinguidos á parte de Información e
Sensibilización e a de Benestar social e Asociacionismo.

Valoración xeral das medidas do II PIOM
3%
Medidas Realizadas

38%

50%
Medidas Parcialmente
Realizadas
Medidas Non Realizadas

9%

Medidas Non Avaliables

Se ben a metade das medidas foron levadas a cabo, non se debe esquecer que das
28 accións que non se executaron no período de vixencia do II PIOM, 10 están
consideradas como prioritarias. Neste senso, aínda que se realizaron grandes
esforzos e se traballo a prol da igualdade e da prevención da violencia de xénero entre
os anos 2011 e 2013 tamén compre saber que aínda quedan moitas tarefas pendentes
de cara a eliminar as desigualdades entre mulleres e homes no Concello de Cerceda.
Para proseguir neste camiño, hai que, por un lado, continuar co tipo de iniciativas que
se viñeron desenrolando ata o momento, pero tamén hai que redobrar esforzos para
incidir en maior medida naqueles ámbitos nos que as actuacións foron máis escasas.
A avaliación do II Plan de Igualdade municipal indica que fai falla organizar actividades
sobre a importancia da corresponsabilidade nas tarefas domésticas, así como no eido
da coeducación, que supón a base principal para erradicar as diferenzas por razóns de
xénero. Tamén, e máis en tempos de crise económica, como son os actuais resulta
primordial loitar polo empoderamento das mulleres; para elo, resulta necesario
traballar máis dentro da área de formación e de emprego.
A continuación podemos ver, de forma máis clara, como se distribúe o nivel de
execución das medidas en función da área á que pertencen:
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Grao de execución das Medidas segundo Áreas de Actuación

A7: Prevención e eliminación da
Violencia de Xénero

Medidas
Realizadas

A6: Benestar social e
Asociacionismo

Medidas
Parcialmente
Realizadas
Medidas Non
Realizadas

A5: Educación en Igualdade
A4: Corresponsabilidade
A3: Conciliación laboral, familiar
e persoal

Medidas Non
Avaliables

A2: Formación e Emprego
A1: Información e Sensibilización
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Para finalizar esta avaliación global, cabe recordar que o II PIOM de Cerceda estaba
articulado en torno a 12 obxectivos específicos. A través da análise pormenorizada
das medidas indica en menos da metade dos obxectivos se alcanza un nivel alto de
consecución.

Ademais,

estes

non se distribúen de forma

Valoración xeral dos Obxectivos Específicos

equitativa entre as áreas, senón
que, unha vez máis, atopamos

25%

feblezas importantes no que se

Nivel alto
42%

refire á corresponsabildade e ó
emprego, fundamentalmente.
En

definitiva,

o

grao

Nivel medio
Nivel baixo

de

33%

execución do Plan de Igualdade
de

Cerceda

foi

parcial

e

necesita dunha serie melloras e axustes a fin de acadar a equidade de xénero no
termo municipal e, polo tanto, contribuír o benestar da cidadanía do municipio.
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RECOMENDACIÓNS DE MELLORA
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Como último paso desta avaliación recóllense a continuación unha relación de
propostas ou recomendacións de mellora tanto de cara á redacción do III PIOM como
para proseguir o traballo a prol da igualdade e da prevención e eliminación da
violencia de xénero:
 Realizar un seguimento máis exhaustivo e centralizado das actividades que se
levan a cabo no eido da igualdade dende os Servizos Sociais do Concello.
 Desenrolar, tal e como indica a Secretaría Xeral de Igualdade, unha acción de
capacitación dirixida ao persoal técnico e político de tódalas áreas municipais,
a fin de introducir a perspectiva de xénero nas políticas locais.
 Coñecer cales son as necesidades e demandas das mulleres en materia
formativa e organizar cursos ou accións dirixidas a fomentar e mellorar a súa
introdución no eido laboral.
 Organizar algunha iniciativa dirixida especificamente a mellorar o benestar das
persoas con dependentes ao seu cargo.
 Reanudar o traballo coas asociacións locais, involucrándoas, por exemplo, na
labor de coeducación da poboación infantil e xuvenil do municipio.
 Traballar coa Biblioteca municipal para elaborar e promocionar un listado de
libros, contos e cómics que conten cun transfondo de xénero.
 Levar a cabo algunha das medidas recollidas no II PIOM para fomentar a
corresponsabilidade, como, por exemplo, difundir na páxina web os resultados
da enquisa realizada no marco do Plan e que non supón ningún esforzo
orzamentario.
 Continuar realizando as medidas deseñadas e manter os servizos que oferta
actualmente o Concello de Cerceda (Gardería, Centro de Día, actividades
deportivas e culturais, etc.)
 Intensificar a cooperación co CIM da Mancomunidade de Ordes para sumar
esforzos e aproveitar os recursos existentes.
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PECÍFICO 2.1
Coñecer mellor a estrutura laboral local e fomentar o emprego feminino en
función das demandas persoais e das do empresariado municipal
STEP CERCEDA

32 mulleres e 1 home

XIMNASIA DE MANTEMENTO

86 mulleres e 8 homes

Informe de Avaliación:
II PLAN DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E
HOMES (2011-2013)

