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1. INTRODUCIÓN 
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O Concello de Ponteareas conta cunha traxectoria en materia de Igualdade de Oportunidades 
marcada pola posta en marcha do Centro de Información á Muller no ano 1996. Con 
posterioridade, comezase a elaborar sucesivos Plans de Igualdade de Oportunidades entre 
Mulleres e Homes que deberan rexer o compromiso explícito e a folla de ruta a seguir no 
territorio en materia de igualdade. 
 
 
Conscientes da necesidade de adecuar as políticas ao territorio e no convencemento da xustiza 
de loitar por acadar a igualdade real entre mulleres e homes, o Concello de Ponteareas quere 
dar un paso máis coa elaboración deste 5º Plan Local de Igualdade de Oportunidades entre 
mulleres e homes (2018-2020), como documento de traballo que recolle as políticas de 
igualdade a desenvolver nos vindeiros anos. Salientar que, as liñas de traballo e medidas nel 
deseñadas observan a diversa normativa legal establecida en materia de igualdade de 
oportunidades a nivel internacional, europeo, estatal e autonómico. 
 
 
A elaboración deste Plan foi levada a cabo tendo en conta a descrición das políticas de 
igualdade desenvolvidas nos últimos catro anos, a indagación do territorio desde a perspectiva 
de xénero, e dun proceso participativo a través do cal colaboraron e participaron entidades e 
organizacións, axentes sociais, culturais, asociacións feministas e de mulleres, etc. Polo tanto, as 
achegas realizadas polas e polos axentes sociais e comunitarios e o movemento asociativo local, 
serviron para articular as liñas de traballo do 5º Plan de Igualdade Local entre Mulleres e 
Homes do Concello de Ponteareas, que son as seguintes: A primeira liña de traballo leva por 
título “Fomento da equidade de xénero” e ten como obxectivo introducir e abordar o concepto de 
Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes e o acceso e distribución simétrica dos 
recursos na poboación xeral e na Administración Local de Ponteareas. A segunda liña de 
traballo “Promoción do Empoderamento persoal e colectivo” formúlase co obxectivo de potenciar 
a toma de conciencia dos dereitos das mulleres, facilitando o seu exercicio na vertente persoal e 
colectiva. A terceira liña de traballo “Afrontamento da Saúde Integral e Loita contra as Violencias 
Machistas” formula como obxectivo promover o concepto de saúde integral das mulleres 
traballando na loita contra o seu maior atranco: As Violencias Machistas. Sinalar que o período 
de vixencia é dende o 2018 ata o 2020. 
 
 
Finalmente mencionar que a elaboración deste documento estivo baseado nos principios de: 
Realidade e viabilidade; Flexibilidade, e; Dinamismo. Real e viable, na medida que foi deseñado 
dende o estudo das necesidades das persoas do territorio e dende as posibilidades de acción; 
Flexible, xa que moitas das súas medidas teñen por obxectivo a premisa de coñecer para 
intervir, e; Participativo ao ter en conta, tanto na súa elaboración como na súa execución, a 
cooperación de movementos sociais. 
Moitas grazas a todas e todos, sen a súa colaboración e traballo este documento non sería 
posible.   
 

 

 



  

  

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOXÍA 
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A metodoloxía é a orde e o conxunto de procedementos utilizados para desenvolver unha 
acción, a través dela coñecemos o proceso de elaboración deste documento, os principios polos 
que se rexe e, o obxectivo xeral deste 5º Plan. 
Nos seguintes parágrafos describimos, de forma secuencial, as fases de elaboración. 
 
− Fase I: Descrición da traxectoria en materia de igualdade do Concello de Ponteareas. 

 
Antes de intervir é preciso coñecer, polo que a primeira fase desenvolvida consistiu na 
localización e posterior análise documental de: memorias, plans de igualdade, avaliacións 
de accións, etc., seguindo unha metodoloxía mixta –cuantitativa e cualitativa- . 
O marco temporal foi establecido en función dos plans de igualdade desenvolvidos en 
Ponteareas ao longo dos anos e os datos secundarios atopados, polo que recollemos e 
analizamos: 
1. Informes de actividades desenvolvidas no primeiro semestre do 2017 
2. Memorias de actividades do CIM correspondentes aos anos 2014, 2015 e 2016 
3. Informe de avaliación do III Plan de igualdade de oportunidades entre Mulleres e 

Homes do Concello de Ponteareas 2009-2012 
4. Informe de avaliación do II Plan de igualdade de oportunidades entre Mulleres e Homes 

do Concello de Ponteareas 2004-2007 
 

O punto 1 e 2 correspóndense co período de vixencia (e posterior prórroga) do IV Plan de 
Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Ponteareas. O punto 3 e 4 permite 
debuxar as políticas de igualdade e a súa incidencia no territorio durante a última década. 
 

- Fase II: Elaboración dunha indagación dende a perspectiva de xénero. 
 
O obxectivo desta fase é coñecer, de forma documentada, a situación diferencial de 
mulleres e homes de Ponteareas o que permitirá identificar as situacións de desigualdade e 
analizar os elementos que conducen a esas situacións de discriminación. A metodoloxía 
empregada foi eminentemente cuantitativa, abordando a identificación e baleirado de 
datos brutos que con posterioridade foron explotados e analizados. 
 
Para a realización desta diagnose de xénero utilizáronse fontes secundarias de tipo 
documental, e datos cuantitativos, fundamentalmente obtidos a través de: Instituto Galego 
de Estatística (IGE); Instituto Nacional de Estatística (INE); Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad; Seguridade Social, e; Centro de Información á Muller de Ponteareas. 
Esta análise de tipo sociodemográfico realizouse de acordo aos seguintes apartados: 
Territorio; Poboación; Mercado Laboral; Benestar Social, e; Violencia de Xénero. 
En referencia ao marco temporal, os datos recollidos teñen como ano de referencia o 2016, 
último ano con datos pechados. Non obstante, e co obxecto de visualizar a evolución dos 
aspectos analizados, recollemos datos comparativos relativos ao ano 2006 o que, ás veces, 
reporta información sobre a evolución dos datos. 
 
O marco territorial analizado é o concello de Ponteareas, agora ben, decidimos establecer 
un marco comparativo que pode abranguer, a estrutura comarcal, provincial e de Galicia, o 
que permite referenciar os datos cara estruturas territoriais identitarias. 
Inherente a unha diagnose deseñada e realizada dende a perspectiva de xénero, calquera 
dato analizado atópase desagregado por sexo. Non obstante, compre incidir na dificultade 
de atopar datos actualizados nos que a variable sexo estea presente a nivel municipal, o 
que impide unha correcta análise da realidade e incumpre a Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres1. 

                                                 
1 Articulo 20: Adecuación de las estadísticas y estudios. 
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- Fase III: Establecemento de Foros participativos. 

 
Un dos principios metodolóxicos e reitores tanto do proceso de elaboración como das 
medidas contidas no 5º plan, é a participación e inclusión da cidadanía. Polo que unha vez 
rematadas as fases I e II puxéronse en marcha os Foros participativos do 5º Plan.  
Estes foros responden á utilización de datos primarios propios dunha metodoloxía cualitativa 
na que a recollida do discurso é o centro da análise. 
 
O primeiro tivo lugar o luns 13 de decembro do 2017 ás 20:30 horas no Salón de Plenos 
do Concello de Ponteareas, participando as asociacións feministas e de loita pola 
igualdade de oportunidades da vila 
O segundo levouse a cabo na mesma ubicación que o primeiro o mércores 18 do mesmo 
mes, e nel tiveron cabida todo o movemento cidadá organizado, persoal técnico e político 
do territorio. 
 
As sesións dos Foros desenvolvéronse a partir da exposición en power point dun resumo da 
descrición das políticas de igualdade levadas a cabo no territorio no último decenio (fase I) 
e, da exposición dos principais resultados da indagación (fase II). Posteriormente abriuse 
unha rolda de reflexións e achegas a todas as asociacións/persoas participantes. 
Os resultados deste proceso participativo foron moi positivos xa que a elaboración das liñas 
de traballo e medidas foron debuxadas a partir da información recollida nestes foros. 
 

- Fase IV: Deseño do plan de intervención. 
 
Unha vez analizada a información recollida das anteriores fases defínese o obxectivo xeral 
do 5º plan, obxectivos específicos e as liñas de traballo, atendendo especialmente á 
recollida da información resultado dos foros e de achegas posteriores. Do mesmo modo que 
a liña temporal 2018-2020 
A estrutura do plan defínese en función de tres liñas de traballo, establecendo medidas 
prioritarias en cada unha das liñas. 
Cada medida conta cunha breve descrición de desenvolvemento proposto, axentes con 
implicación na execución, cronoloxía, plan de comunicación e indicadores de resultados 

 
- Fase V: Plan de Comunicación. 

 
Unha característica específica do 5º plan é a integración no proceso de elaboración dun 
documento que explicita a estratexia de coñecemento e difusión do Plan en si mesmo e de 
todas as medidas contidas nel. O plan de Comunicación conta cunha estratexia Xeral e 
outra Específica de visibilización determinada pola natureza das accións e dos obxectivos a 
traballar, en todo caso o elemento central é a inclusión do 5º Plan na páxina web oficial do 
concello de Ponteareas. 

 
- Fase VI: Seguimento e Avaliación. 

 
Toda acción de intervención nun territorio precisa dunha acción programada e sistemática 
de seguimento e avaliación, polo que neste 5º Plan desenvólvese un proceso avaliativo 
cualitativo e cuantitativo, co obxectivo de coñecer -en distintos momentos-: O grado de 
cumprimento do plan; Avances e atrancos na execución e desenvolvemento, e; Coñecer o 
nivel de impacto. 
Para o desenvolvemento deste proceso elabórase un sistema de indicadores e unha folla de 
seguimento específica do 5º plan  
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3. MARCO LEGAL 

 



  

  

- 10 - 

 

 

 

 

 

Para levar a cabo as políticas de igualdade foi preciso articular un marco xurídico normativo 
que fora definindo os principais conceptos e estratexias que permitiron que as políticas de 
igualdade foran postas en marcha e que contaran con respaldo e amparo legal. O 
desenvolvemento da igualdade pódese estruturar en tres fases: a igualdade formal- 
recoñecemento na normativa da igualdade entre mulleres e homes-, a igualdade de trato-a 
prohibición de calquera tipo de discriminación na lexislación-, e a igualdade de oportunidades- 
as estratexias desenvolvidas para corrixir as desigualdades e facer efectiva e igualdade 
formal-. A posta en marcha destas fases do principio de igualdade foi posible grazas á 
articulación xurídica de determinados conceptos que permitiron garantir o dereito á igualdade 
entre mulleres e homes, a non discriminación e a implantación de estratexias de igualdade de 
oportunidades.  
 
A continuación expoñemos o marco lexislativo e normativo desenvolvido en materia de 
igualdade de oportunidades tanto a nivel internacional, europeo nacional e autonómico. 
 
 
-3.1-----------------------------------------------------------------------------------INTERNACIONAL- 
 
A Organización de Nacións Unidas (ONU) xogou un papel fundamental na loita polo 
recoñecemento universal dos dereitos das mulleres, e pola integración da igualdade de 
oportunidades na axenda política internacional, establecendo un marco normativo e xurídico 
que ampara e apoia as políticas de igualdade e que posteriormente se irá traspoñendo ao 
marco xurídico europeo, español e autonómico. 
 
- A Carta Fundacional das Nacións Unidas (1945) que contempla tres grandes obxectivos 

“definir e protexer os dereitos e liberdades de todo ser humano, sen distinción de raza, 
sexo, idioma e relixión”.  

- Comisión Social e Xurídica da Muller trátase dunha comisión orgánica dependente do 
Consello Económico e Social, creado no ano 1946. Desempeña unha labor fundamental na 
promoción dos dereitos das mulleres, documentando a realidade que viven as mulleres en 
todo o mundo, elaborando normas internacionais en materia de igualdade de xénero e 
empoderamento das mulleres.  

- A Declaración Universal dos Dereitos Humanos. ONU (1948), que proclama “a igualdade 
de dereitos de homes e mulleres”. Recolle o principio de non discriminación “toda persoa ten 
todos os dereitos e liberdades proclamados por esta Declaración, sen distinción algunha de 
raza, color, sexo, idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índoles, orixe 
nacional ou social, posición económica, nacemento ou calquera outra condición”. 

- A Convención sobre a eliminación de todas formas de discriminación contra a muller 
(CEDAW) aprobada en 1979, recolle os principios aceptados internacionalmente sobre 
dereitos das mulleres e define a discriminación en todas as súas formas e prácticas. Este 
documento será básico na normativa en materia de igualdade porque crea o marco legal 
para implantar as accións positivas. 

- A División para o Progreso da Muller constituída en 1988 como axente clave para aplicar 
a integración das políticas de igualdade e a perspectiva de xénero en todos os ámbitos. 

- A Declaración sobre a Eliminación da Violencia contra a Muller foi aprobada pola 
Asemblea Xeral das Nacións Unidas no ano 1.993, na que se definiu a violencia contra a 
muller, e se plasman as normas internacionais sobre a violencia contra as mulleres. Implica un 
consenso internacional sobre a obriga dos Estados de eliminar a violencia contra as mulleres. 

- As Conferencias Mundiais das Mulleres permitiron coñecer e comprender como se 
reproduce a desigualdade en diferentes contextos xeográficos e en diversos ámbitos da 
vida. Estas conferencias marcaron nos últimos 30 anos as liñas prioritarias de traballo e 
contribuíron a situar as políticas de igualdade entre mulleres e homes no centro da política. 
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A ONU celebrou catro conferencias mundiais sobre a muller. 
o I Conferencia Mundial do Ano Internacional  da Muller- México (1975), nela 

definiuse un plan da acción mundial para a consecución dos obxectivos do Ano 
Internacional da Muller; que incluía un amplo conxunto de directrices para o 
progreso das mulleres.  

o II Conferencia Mundial do Decenio das Nacións Unidas para a Muller -
Copenhague (1980) que tiña como obxectivo examinar os avances realizados 
no cumprimento dos obxectivos da primeira conferencia mundial, sobre todo os 
relacionados co emprego, a saúde e a educación. 

o III Conferencia Mundial para o Exame e Avaliación dos logros do Decenio 
das Nacións Unidas para a Muller -Nairobi (1985), onde se aprobou un 
mandato que establecía medidas concretas para superar os obstáculos ao logro 
dos obxectivos do Decenio. 

o Declaración de Beijing e Plataforma para a Acción da IV Conferencia 
Mundial sobre as Mulleres das Nacións Unidas (Beijing 1995), Conferencia 
de especial relevancia porque dela saen dúas estratexias fundamentais para o 
desenvolvemento das políticas de igualdade: o empoderamento e o 
mainstreaming. As posteriores sesións foron Beijing + 5 (Nueva York 2000), 
Beijing +10 (Nueva York 2005), y Beijing +15 (Nueva York 2010). 

 
 

-3.2---------------------------------------------------------------------------------------------EUROPEO- 
 

A nivel europeo fixáronse tamén conceptos e aprobáronse directivas, decisións, resolucións e 
recomendacións que xunto coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza das Comunidades 
Europeas foron definindo a política europea en materia de igualdade. 

 
- Tratado de Roma (1957) onde se introduce por primeira vez na Comunidade Europea a 

esixencia de que se garanta o principio de igual remuneración para mulleres e homes por 
un traballo de igual valor.  

- O Tratado de Maastrich (1993) que recoñece a implantación de medidas de acción 
positivas para as mulleres, mediante a adopción de “medidas que prevexan vantaxes 
destinadas a facilitar ás mulleres o exercicio das actividades profesionais ou evitar ou 
compensar algún impedimento nas súas carreiras profesionais”.. 

- O Tratado de Ámsterdam (1999) que introduce unha nova base xurídica para as medidas 
relativas á igualdade entre mulleres e homes no mercado laboral e ao trato no traballo. 
Destaca por establecer o marco de xurisprudencia para aplicar estas medidas, dando 
lexitimidade as accións positivas que se mantiveron na xurisprudencia comunitaria. 
Aprobáronse numerosas Directivas europeas que se pronunciaron sobre este tema, neste 
sentido tamén se levaron a cabo unha serie de Programas de Acción Comunitaria baseados  
na igualdade de resultados e na adopción da acción positiva como estratexia para 
combater a desigualdade.  

- Directiva 75/117/CEE, de 10 de febreiro, que ten como obxectivo unificar a lexislación dos 
Estados membros que se refiren á aplicación do principio de igualdade de retribución para 
mulleres e homes no emprego, eliminando as discriminacións por razón de sexo para 
establecer as condicións salariais, esixindo a igualdade de retribución “para un traballo ao 
que se atribúe un mesmo valor”. 

- Directiva 76/207/CEE, relativa á aplicación do principio de igualdade de trato entre 
mulleres e homes no acceso ao emprego, á formación e a promoción profesional, e as 
condicións de traballo. 

- Directiva 79/7/CEE, de 19 de outubro, relativa á aplicación progresiva do principio de 
igualdade de trato entre homes e mulleres en materia de Seguridade Social, que aplica 
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progresivamente o principio de igualdade de trato nos réximes legais da seguridade social. 
- Directiva 92/85/CEE, de 19 outubro relativa á aplicación de medidas para promover a 

mellora da seguridade e da saúde no traballo da traballadora embarazada, que pariu o 
en período de lactación. 

- A Directiva 96/34/CEE, de 3 de xuño relativa ao Acordo marco sobre o permiso parental 
celebrado por UNICE, CEEP e a CES, dirixida a conciliar a vida familiar e laboral.  

- A Directiva 97/80/CEE, de 15 de decembro, relativa á carga da proba nos casos de 
discriminación por razón de sexo, pola que a carga da proba recae nos acusados de 
discriminación laboral, ao que corresponde probar que non vulneraron o principio de 
igualdade de trato.  

- A Directiva 2002/73/CEE, de 23 de setembro que define a discriminación directa e 
indirecta, o acoso e o acoso sexual como causas de discriminación. 

- Directiva 2006/54/CEE, de 5 de xullo, sobre a aplicación do principio de igualdade de 
oportunidades e de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación e 
aborda tamén as accións positivas. 

- I Programa de Acción Comunitaria (1982-1985) articula lexislación en igualdade de trato 
e na promoción de medidas de acción positiva, no ámbito da formación e o emprego. 

- II Programa de Acción Comunitaria (1986-1990) continua coas iniciativas propostas no 
anterior Plan e ten como obxectivos a promoción do emprego feminino e o reparto máis 
equitativo das responsabilidades sociais, laborais e familiares. 

- III Programa de Acción Comunitaria (1991-1995) ten como obxectivos destacar a 
participación das mulleres na vida económica e social, incidindo na mellora das condicións 
laborais das mulleres. 

- IV Programa de Acción Comunitaria (1996-2000) que, seguindo as recomendacións de 
Beijing, o principio de igualdade entre mulleres e homes debe incorporarse á axenda de 
todas as políticas e todas as accións (mainstreaming). 

- V Programa de Acción Comunitaria (2001-2006) ten como obxectivo promover a 
igualdade entre mulleres e homes a través da asistencia e apoio á estratexia marco 
comunitaria. Coordina, apoia e financia a aplicación de proxectos transnacionais. 

- O Plan de Traballo para a igualdade entre mulleres e homes (2006-2010)define 6 áreas 
prioritarias de acción: Independencia económica nas mesmas condicións para mulleres e 
homes; Conciliación da vida privada e da vida profesional; Representación equivalente nos 
procesos de toma de decisións; Erradicación de todas as formas de violencia de xénero; 
Supresión dos estereotipos de xénero, e fomento da igualdade de xénero nas políticas 
exteriores e de desenvolvemento.  

- Como produto deste Plan, xorde a Estratexia Marco Comunitaria sobre a igualdade entre 
mulleres e homes (2010-2015),que marca como obxectivos fomentar a independencia 
económica das mulleres, acadar un salario igual, a igualdade na toma de decisións, o fin da 
violencia sexista e a igualdade na acción exterior. 

 
 
-3.3-----------------------------------------------------------------------------------------------ESTATAL- 
 
A nivel estatal, o goberno español tamén foi adaptando e traspasando a normativa europea, e 
elaborando a súa propia lexislación. A continuación destacamos os principais documentos 
normativos relativos á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 
 
- A Constitución Española no seu artigo 14 establece que “Os españois son iguales ante a lei 

sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, 
relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. No Artigo 
9.2 menciona que “corresponde aos poderes públicos promover as condicións para a 
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liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e 
efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a 
participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social”. 

- O Estatuto dos Traballadores que establece o principio de non discriminación por razón de 
sexo nas relacións laborais, así como a igualdade de remuneracións e outras. 

- A Lei 39/1999, de 5 de novembro dirixida a promover a conciliación da vida familiar e 
laboral das persoas traballadoras. Para elo, introduce cambios lexislativos destinados á 
ampliación de permisos e excedencias relacionadas coa maternidade, paternidade e o 
coidado da familia. 

- A Lei 30/2003 de 13 de outubro de medidas para incorporar a valoración de impacto de 
xénero nas disposicións normativas, que establece que os proxectos de lei e as 
disposicións regulamentarias deberán ir acompañadas dun informe no que se estudiara o 
impacto de xénero. 

- Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a 
Violencia de xénero, que complementa a lei anterior 27/2003 de 31 de xullo que 
regulaba a Orde de Protección ás vítimas de violencia doméstica. Contén un marco máis 
amplo ao ser unha lei integral que loita contra a violencia de xénero. 

- Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes 
onde se establece que a igualdade entre mulleres e homes é “un principio xurídico universal 
recoñecido en diversos textos internacionais sobre dereitos humanos”. Recoñece a igualdade 
formal ante a lei como aspecto básico que necesita ser completado mediante unha 
normativa “dirixida a combater todas as manifestacións aínda de discriminación tanto directa 
como indirecta, por razón de sexo e a promover a igualdade real entre mulleres e homes, 
removendo os obstáculos e estereotipos sociais que impiden acadala”. No artigo 21.1 indica 
que “as entidades locais integrarán o dereito de igualdade no exercicio das súas competencias 
e colaborarán, a tal efecto, co resto das Administracións Públicas”.  

- No Pacto de Estado en materia de Violencia de género instase ao Goberno a: Promover a 
subscrición dun Pacto de Estado en Materia de Violencia de Xénero, polo Goberno da Nación, 
as Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía e á Federación Española de 
Municipios e Provincias, que siga impulsando políticas para a erradicación da violencia sobre a 
muller como unha verdadeira política de Estado. Un pacto que recupere o espírito de consenso 
da Lei Orgánica1/2004, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, 
vinculando a todos os partidos políticos, poderes do Estado e sociedade civil nun compromiso 
firme en pro dunha política sostida para a erradicación da violencia de xénero”. 

 

 

-3.4--------------------------------------------------------------------------------------AUTONÓMICO- 
 
Seguindo a traxectoria doutras administracións e organismos, a Comunidade Autónoma Galega 
foi adaptando a normativa existente e creando tamén a súa propia lexislación en materia de 
igualdade de oportunidades e sensibilización e prevención da violencia de xénero.   
 
- Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Igualdade. 
Establece no Capítulo VIII sobre colaboración autonómica coas corporacións locais: “Todos 
os plans e programas autonómicos sobre igualdade dos xénero se executarán buscando a 
colaboración nos termos convenientes con cada concello e para estes efectos habilitaranse as 
subvencións e transferencias necesarias”. 

- A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento Integral da 
Violencia de Xénero, a través da cal se dota aos poderes públicos e a sociedade galega 
dun instrumento acaído para prever, tratar e erradicar a violencia de xénero coa 
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finalidade de acadar unha verdadeira realización do principio de igualdade. 
- VI Plan de Igualdade Galego para a Igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-

2015, establece no Eixe 1 de Mellora da Gobernanza a favor da igualdade, “impulsar as 
políticas de igualdade e a transversalidade de xénero no eido local, cunha atención especial á 
formación dos seus recursos humanos e a creación de novos espazos de interacción e 
experiencias”. 

- A Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece no artigo 72 que 
os Planes de igualdade e os dereitos específicos da empregadas públicas vítimas de 
violencia de xénero. “As administracións públicas están obrigadas a respectar a igualdade de 
trato e de oportunidades no ámbito laboral e, con esta finalidade, deben adoptar medidas 
dirixida a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes”.  

 
Para finalizar salientar que, o Plan de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes do 
Concello Ponteareas foi elaborado tendo en conta a mencionada lexislación e normativa. 
Constitúe o marco de actuación dirixido a facer real e efectiva a igualdade de mulleres e homes 
en distintos ámbitos, tendo como finalidade eliminar as desigualdades que se producen e xerar 
un cambio social que redunde nunha mellora da situación social da cidadanía de Ponteareas. 
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4. PLAN DE INTERVENCIÓN: 

5º PLAN DE IGUALDADE  

LOCAL DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MULLERES E HOMES DO  

CONCELLO DE PONTEAREAS 

(2018-2020) 
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A continuación amosamos o contido do 5º Plan Local de Igualdade de Oportunidades entre 
Mulleres e Homes do Concello de Ponteareas (2018-2020).  
 
O 5º Plan conten un total de 47 medidas2: 
− A liña1:FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO contén un total de 16 accións distribuídas 

en 10, na relación de medidas dirixidas á Visibilización e Sensibilización, e 6 nas 
dirixidas á Administración Local. 

− A liña 2: EMPODERAMENTO PERSOAL E COLECTIVO distribúe as 14 medidas en 9 no 
Pulo á Cidadanía Activa e 5 na Participación Económica. 

− A liña 3: AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS VIOLENCIAS 
MACHISTAS abrangue 17 medidas, das que 12 se refiren á Loita contra as Violencias 
Machistas e, 5 á Saúde Integral. 

O total de medidas é de 47, distribuídas semestralmente. A continuación expomos a relación de 
medidas a executar por semestre.  
− 1º semestre 2018: 19 medidas 
− 2º semestre 2018: 25 medidas 
− 1º semestre 2019: 27 medidas 
− 2º semestre 2019: 30 medidas 
− 1º semestre 2020: 28 medidas 
− 2º semestre 2020: 28 medidas 
 
Nas seguintes follas achégase información sobre os seguintes aspectos: 
− Esquema co obxectivo xeral e obxectivos específicos. 
− Esquema coas liñas de traballo e liñas de medidas. 
− Listaxe das accións contidas no 5º Plan organizadas por liñas de traballo e liñas de 

medidas. As accións que se determinan como prioritarias na execución do plan sinálanse en 
letra grosa e a cor da liña á que pertencen. 

− Cronoloxía. Engadindo un esquema das accións a executar en cada semestre. 
− Desenvolvemento de cada acción que incorpora os seguintes ítems: 

o Liña de traballo. 
o Denominación da acción. 
o Descrición/desenvolvemento (a modo de suxestión). 
o Axentes con implicación no desenvolvemento (a modo de suxestión). 
o Cronoloxía (a modo de suxestión). 
o Plan de comunicación (a modo de suxestión). 
o Sistema de indicadores (a modo de suxestión). 
As acción prioritarias recoñécense ao ter un marco de dobre liña 

 
 

 

                                                 
2
 Antes da súa lectura, é importante sinalar que se asignan cores distintivas a cada liña de traballo, co 
obxectivo de facilitar a indentificación e visualización das acción contidas no Plan: 
− Verde lima para a liña1: FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO, e as accións correspondentes. 
− Alaranxado claro para a liña 2: EMPODERAMENTO PERSOAL E COLECTIVO, e as accións 

correspondentes. 
− Violeta para a liña 3: AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS VIOLENCIAS 

MACHISTAS, e as accións correspondentes. 
 



 

 

 

  

OOBBXXEECCTTIIVVOO  XXEERRAALL::  
CCoonnttrriibbuuíírr  áá  eelliimmiinnaacciióónn  ddaass  ddeessiigguuaallddaaddeess  ee  

ddiissccrriimmiinnaacciióónnss  ppoorr  rraazzóónn  ddee  sseexxoo  eenn  PPoonntteeaarreeaass  aa  
ttrraavvééss  ddoo  ppuulloo  ddaa  eeqquuiiddaaddee  ddee  xxéénneerroo,,  aa  pprroommoocciióónn  

ddoo  eemmppooddeerraammeennttoo  ddaass  mmuulllleerreess  ee  aa  llooiittaa  ppoolloo  
ddeerreeiittoo  áá  ssaaúúddee  iinntteeggrraall  ee  aa  vviiddaa  sseenn  vviioolleenncciiaass  

mmaacchhiissttaass..  

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 
Introducir e abordar o concepto 
de Igualdade de Oportunidades 

entre Mulleres e Homes e o 
acceso e distribución simétrica 
dos recursos na poboación en 
xeral e na Administración Local 

de Ponteareas 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 
Potenciar a toma de conciencia 

dos dereitos das mulleres 
facilitando o seu exercicio na 
vertente persal e colectiva 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 
Promover o concepto de saúde 
integral das mulleres traballando 

na loita contra o seu maior 
atranco: A violencia de xénero. 
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55ºº  PPLLAANN    
DDEE  IIGGUUAALLDDAADDEE..  

LLooccaall  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree    
MMuulllleerreess  ee  HHoommeess    

ddoo  CCoonncceelllloo  ddee  PPoonntteeaarreeaass  

 

Liña de traballo-1 
FOMENTO DA 
 EQUIDADE DE 

XÉNERO 

 

Liña de traballo-2 
PROMOCIÓN DO  

EMPODERAMENTO  
PERSOAL E  
COLECTIVO 

Liña de traballo-3 
AFRONTAMENTO DA 
SAÚDE INTEGRAL E 
LOITA CONTRA AS 

VIOLENCIAS 
MACHISTAS 

 

 

 

-Medidas- 
Visibilización 

Sensibilización 

 

 

 

-Medidas- 
Cidadanía 

Activa 

 

-Medidas- 
Loita contra as 

Violencias  
Machistas 

 

 

-Medidas- 
Administración  

Local 

 

 

 

-Medidas- 
Participación  
Económica 

 

 
-Medidas- 
Saúde e  
Benestar 
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Liña de traballo-1 
FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 

 
 
1.1.1 Establecemento de contactos sistemáticos cos Centros de Ensino para coñecer 
as súas necesidades e demandas en materia de igualdade e violencia de xénero co 
fin de establecer estratexias conxuntas que redunden nunha maior concienciación 
do profesorado e alumnado 
1.1.2 Proposta de realización de actividades de sensibilización/formación co alumnado 
dos Centros Educativos de Ponteareas sobre corresponsabilidade, e defensa dos 
espazos e tempos persoais, de coidado e laborais. 
1.1.3 Desenvolvemento de actividades lúdicas que fomenten a igualdade de 
oportunidades entre mozas e mozos e que contribúan a contrarrestar as mensaxes 
sexistas lanzadas desde os medios de comunicación coa finalidade de construír 
relacións máis igualitarias e o respecto ás diferentes identidades entre a poboación 
adolescente. 
1.1.4 Establecemento de contactos coas ANPAS co obxecto de achegar contidos sobre 
igualdade e coeducación 
1.1.5 Organización e desenvolvemento de accións de sensibilización e formación sobre 
xénero e violencia dirixidas ás persoas mediadoras/axentes clave en ámbitos 
educativos, de emprego, empresarial, etc. 
1.1.6 Difusión de accións formativas en materia de igualdade que promovidas por 
organismos oficiais e outras administracións,  diríxense a profesionais. 
1.1.7 Establecemento de accións que poñan en valor a figura de mulleres relevantes da 
historia en diferentes ámbitos do coñecemento científico e social 
1.1.8 Conmemoración do “Día internacional das Mulleres” (8 de marzo), mediante 
actividades de información e sensibilización sobre unha temática específica que 
visibilizar e denunciar 
1.1.9 Desenvolvemento de actividades de sensibilización e formación con nenos e mozos 
sobre a construción de identidades masculinas exentas de sexismo 
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1.1.10 Consolidación do “Campus Tea” como actividade de conciliación e espazo 
de formación informal onde se transmiten actitudes e valores exentos de sexismo e 
de respecto ás diferenzas 
 

  
 
1.2.1 Valoración da paridade nos órganos directivos na concesión de axudas ao tecido 
asociativo, deportivo, cultural, etc.  
1.2.2 Formación do persoal técnico e político do concello na procura dun uso 
inclusivo das linguaxes, co obxectivo de xerar unha produción de documentos 
exentos de sexismo 
1.2.3 Adhesión ou elaboración dun código de recomendacións para o uso dunha 
linguaxe inclusiva na administración local. 
1.2.4 Introdución da variable sexo en toda a información de carácter estatístico que 
xere o Concello de Ponteareas 
1.2.5 Creación dunha sección de feminismo na Biblioteca Municipal de Ponteareas 
que posibilite a reorganización do material bibliográfico existente e a súa 
ampliación a demanda das asociacións feministas 
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1.2.6 Difusión da produción artística realizada por mulleres, e que loiten contra os 
estereotipos e roles de xénero, a través da programación cultural do Concello 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO PERSOAL E COLECTIVO 
 

 
2.1.1 Visibilización das achegas das mulleres á vida social, cultural, política, económica 
da vila, así como os saberes invisibilizados a través da historia 
2.1.2 Recoñecemento das contribucións das mulleres á sociedade, a través da inclusión 
paritaria dos seus nomes en rúas, prazas, edificios, monumentos, etc. 
2.1.3 Fomento da participación de mulleres en actividades promovidas polo concello, 
observando horarios e facilitando recursos de conciliación.  
2.1.4 Pulo a actividades e iniciativas que potencien o empoderamento das mulleres do 
territorio rural e urbano de Ponteareas 
2.1.5 Consolidación dunha liña de axudas municipais ás entidades que inclúan 
actividades orientadas ao pulo da igualdade de oportunidades entre mulleres e 
homes 
2.1.6 Inclusión da perspectiva de xénero no deseño dos espazos públicos e de lecer  
2.1.7 Establecemento de contactos con axentes clave de colectivos de mulleres que 
viven situacións de discriminación múltiple para coñecer a súa realidade e 
establecer contactos cara desenvolver accións de dinamización 
2.1.8 Realización de actividades que potencien as habilidades sociais e persoais das 
mulleres que se atopan en situación de especial vulnerabilidade, para dotalas das 
ferramentas necesarias para potenciar o seu empoderamento persoal e colectivo 
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2.1.9 Desenvolvemento de foros de traballo con organizacións feministas e de loita 
pola igualdade de oportunidades da vila na procura de coidar pola implantación 
deste Plan e de recoller iniciativas na loita polos dereitos das mulleres 
 

 
 
2.2.1 Desenvolvemento de programas de adquisición de HHSS que faciliten o acceso 
ao ensino formal de mulleres con necesidade de acadar niveis mínimos de formación 
regrada 
2.2.2 Reforzo das accións dirixidas á busca de emprego de mulleres con liñas de 
traballo no desenvolvemento de habilidades persoais e sociais 
2.2.3 Desenvolvemento de obradoiros de alfabetización dixital e NNTT dirixidos 
especificamente a mulleres como estratexia de capacitación para o emprego 
2.2.4 Divulgación entre o tecido empresarial do territorio da fenda de xénero que en 
materia de emprego sofren as mulleres Ponteareás, da normativa relativa a 
conciliación e, das medidas lexislativas que favorecen a contratación de mulleres M
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2.2.5 Reforzo e apoio a iniciativas que en forma de BBPP en materia de emprego 
integren aspectos persoais, sociais, formativos e laborais na loita contra a fenda de 
xénero que en materia de emprego sofren as mulleres de Ponteareas 
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Liña de traballo-3 
AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS VIOLENCIAS 

MACHISTAS 
 

 
3.1.1 Consolidación do Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas como o 
espazo de referencia territorial en materia de atención a vítimas de violencia de 
xénero 
3.1.2 Reforzo do persoal do Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas que 
permita abordar aspectos de implementación e coordinación territorial 
3.1.3 Elaboración e difusión de material informativo sobre o servizo do Centro de 
Información ás Mulleres de Ponteareas 
3.1.4 Inclusión na web do concello dun apartado específico con información 
actualizada sobre o Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas. 
3.1.5 Elaboración e difusión anual dun informe no que se recollan os datos de atención 
do Centro de Información ás Mulleres como estratexia de sensibilización dirixida á 
poboación xeral 
3.1.6 Reactivación da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional Fronte a 
Violencia de Xénero 
3.1.7 Desenvolver campañas informativas sobre o Centro de Información ás Mulleres e 
os servizos e recursos existentes en tódalas administracións do Estado dirixidos a vítimas 
de violencia de xénero 
3.1.8 Conmemoración do 25 de novembro –Día Internacional para a eliminación 
das violencias machistas- a través de actividades de sensibilización e información 
dirixidas a diferentes segmentos da poboación 
3.1.9 Consolidar as Xornadas contra as violencias machistas como un espazo de 
coñecemento e  reflexión  
3.1.10 Desenvolvemento ou apoio a accións que potencien as habilidades persoais, 
sociais e/ou laborais das vítimas de violencia de xénero na procura do seu proceso de 
empoderamento 
3.1.11 Creación dun espazo para a recollida de suxestións en materia de prevención 
de agresións sexuais 
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3.1.12 Desenvolver accións entre mozos e mozas que xeren rexeitamento cara a 
condutas sexistas, especialmente as de control, e fomenten valores non discriminatorios 

  
 
3.2.1 Conmemoración do 28 de maio (Día Internacional de Acción pola saúde da 
muller) con actividades de visibilización e información sobre diferentes aspectos 
relativos á saúde integral, biopsicosocial, das mulleres. 
3.2.2 Fomento da noción de saúde integral das mulleres e da importancia do 
autocoidado a través de actividades que potencien o exercicio físico, a aprendizaxe, 
o lecer, a expresión emocional,etc. 
3.2.3 Desenvolvemento dun obradoiro anual de educación afectivo sexual, dirixido ao 
alumnado e mozas e mozos da localidade, que respecten a diversidade de identidades 
sexuais coa finalidade de eliminar os sesgos de xénero existentes, fomentar a reflexión 
sobre as condutas e comportamentos sexistas e de control que se producen 
3.2.4 Desenvolvemento de programas relativos ao coidado das mulleres coidadoras 
(relaxación, autocoidado, manexo estrés...). proporcionándolles as estratexias de 
afrontamento máis adecuadas, de maneira que poidan coidar sen descoidarse, así 
como proporcionarlles información sobre os recursos e servizos existentes para que 
poidan compatibilizar o traballo de coidados coa súa vida persoal e laboral 
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3.2.5 Apoio dun espazo e tempo para o intercambio de experiencias, dirixido a 
mulleres coidadoras do municipio 
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2018 2019 2020 
 

1ºs 2ºs 1ºs 2ºs 1ºs 2ºs 
1.1.1       
1.1.2       
1.1.3       
1.1.4       
1.1.5       
1.1.6  
1.1.7       
1.1.8       
1.1.9       

Visibilización 
e 

Sensibilización 

1.1.10  
1.2.1  
1.2.2       
1.2.3       
1.2.4       
1.2.5       

Liña de traballo-1 
FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 

Administración Local 

1.2.6       
2.1.1       
2.1.2  
2.1.3  
2.1.4   
2.1.5       
2.1.6  
2.1.7  
2.1.8       

Cidadanía Activa 

2.1.9  
2.2.1       
2.2.2       
2.2.3       
2.2.4  

Liña de traballo-2 
PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO 

TERSOAL E COLECTIVO 

Participación Económica 

2.2.5  
3.1.1  
3.1.2  
3.1.3       
3.1.4   
3.1.5       
3.1.6       
3.1.7       
3.1.8       
3.1.9       

3.1.10       
3.1.11       

Loita contra as 
Violencias Machistas 

3.1.12       
3.2.1       
3.2.2       
3.2.3       
3.2.4       

Liña de traballo-3 
AFRONTAMENTO DA 

SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

Saúde e Benestar 

3.2.5       

 

2018 2019 2020 
RESUMO 

1ºs 2ºs 1ºs 2ºs 1ºs 2ºs 
Visibilización/Sensibilización 4 4 6 6 6 5 

Administración Local 1 3 3 3 1 2 
Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
Total liña-1 5 7 9 9 7 7 

Cidadanía Activa 5 7 8 7 8 7 
Participación Económica 2 3 3 4 3 4 

Liña de traballo-2 
PROMOCIÓN EMPODERAMENTO 

TERSOAL E COLECTIVO Total liña-2 7 10 11 11 11 11 
Loita contra V. Machistas 5 7 6 9 6 9 

Saúde e Benestar 2 1 1 1 4 1 
Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA 
SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 

VIOLENCIAS MACHISTAS 
Total liña-3 7 8 7 10 10 10 

CONXUNTO 5º PLAN 19 25 27 30 28 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

Liña de traballo-1 
FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 

 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.1 Establecemento de contactos sistemáticos cos Centros de Ensino para coñecer as súas 
necesidades e demandas en materia de igualdade e violencia de xénero co fin de establecer 
estratexias conxuntas que redunden nunha maior concienciación do profesorado e 
alumnado 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
De forma sistemática e planificada contactarase telefonicamente con todos os Centros de Ensino na 
procura de establecer reunións presenciais entre o persoal técnico de igualdade e dirección/orientación 
de cada Centro, co obxectivo de coñecer a realidade específica de cada un, as súas necesidades, 
demandas e problemáticas relativas á igualdade de oportunidades e violencia de xénero, tanto por 
parte do profesorado, como do alumnado. 
Con posterioridade, e unha vez recollida e analizada a información vertida, o persoal técnico de 
igualdade deseñará unha folla de ruta en igualdade para cada centro de ensino. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de dirección/orientación de cada Centro de 

Ensino 
 

 
CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos telefónicos e/ou vía e-mail con todos os 

Centros de Ensino 
− Envío de información a asociacións feministas e de 

loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº de centros contactados 
− Nº de reunións desenvolvidas 
− Nº de persoas participantes. 

Desagregado por sexo 
− Nº e natureza das accións 

programadas 
− Nº e natureza das accións 

consensuadas 
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Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.2 Proposta de realización de actividades de sensibilización/formación co alumnado dos 
Centros Educativos de Ponteareas sobre corresponsabilidade, e defensa dos espazos e 
tempos persoais, de coidado e laborais 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A través dos contactos establecidos cos Centros de Ensino do concello de Ponteareas, introducirase a 
posibilidade de levar a cabo cos alumnos e alumnas actividades de concienciación sobre a  
corresponsabilidade como estratexia de loita contra a asunción de estereotipos e roles de xénero. 
O reparto equilibrado das tarefas domésticas, das responsabilidades familiares, da súa organización, do 
coidado, da educación, dos afectos, etc. Entre as persoas que compoñen as unidades de convivencia 
facilitan a posibilidade de que tanto homes como mulleres poidan distribuír de forma xusta tempos e 
espazos. 
Estas actividades programaranse de forma práctica e lúdica e adaptándoa aos diferentes ciclos 
educativos. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de dirección/orientación e 

profesorado de Centros de Ensino 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos telefónicos e/ou vía e-mail con 

todos os Centros de Ensino 
− Envío de información a asociacións 

feministas e de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral  

 

 
INDICADORES: 

− Nº de centros contactados 
− Nº de persoas participantes. Desagregado por 

sexo 
− Nº e natureza das propostas deseñadas 
− Nº e natureza das actividades desenvolvidas 
− Participación e grao de satisfacción do 

profesorado. Desagregado por sexo. 
− Participación e grao de satisfacción do alumnado. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
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FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.3 Desenvolvemento de actividades lúdicas que fomenten a igualdade de oportunidades 
entre mozas e mozos e que contribúan a contrarrestar as mensaxes sexistas lanzadas desde 
os medios de comunicación coa finalidade de construír relacións máis igualitarias e o 
respecto ás diferentes identidades entre a poboación adolescente. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O contexto educativo é o máis axeitado para incidir de forma lúdica, pero tamén formativa, na 
construción dunha actitude crítica que conduza a nenas e nenos, mozos e mozas a facer visible, e polo 
tanto, por en debate as diferentes mensaxes que emite a sociedade con obxectivo único: Normalizar e 
naturalizar a asignación de características, trazos e desempeños específicos e diferenciais ás mulleres e 
homes. Dende esta perspectiva compre levar a cabo actividades que impliquen ao profesorado, 
alumnado e, a sociedade en xeral. no proceso de deconstrución das mensaxes sexistas e o respecto ás 
diferenzas. Unha mostra destas actividades é o Concurso escolar de debuxo contra a violencia de xénero 
organizado arredor do 25 de novembro, e que dende o ano 2015 vai arraigando no territorio e 
amosando novas posibilidades de acción. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de educación 
− Equipo de dirección/orientación e profesorado de 

Centros de Ensino 
−  

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos telefónicos e/ou vía e-mail con todos os 

Centros de Ensino 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de 
loita pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral  
 

INDICADORES: 
− Nº de centros contactados 
− Nº e natureza das actividades 

programadas 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
− Participación e grao de satisfacción do 

profesorado. Desagregado por sexo. 
− Participación e grao de satisfacción do 

alumnado. Desagregado por sexo e 
tramo de idade. 
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FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.4 Establecemento de contactos coas ANPAS co obxecto de achegar contidos sobre 
igualdade e coeducación 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
No desenvolvemento de accións dirixidas ao contorno educativo, compre implicar as asociacións de nais e 
pais do alumnado de Ponteareas, para o que estableceranse contactos telefónicos/presenciais/vía e-mail 
coas ANPAS na procura de manter reunións presencias nas que achegarlles o 5º plan e escoitar as súas 
demandas, necesidades, problemáticas proporcionándolles apoio técnico e formativo á hora de 
establecer a posibilidade de executar accións concretas ou de manter canles de comunicación estables. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Directivas das ANPAS de Ponteareas 

 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos telefónicos e/ou vía e-mail coas 

ANPAS do territorio 
− Envío de información a asociacións 

feministas e de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral  

 

 
INDICADORES: 

− Nº de contactos establecidos 
− Nº de reunións desenvolvidas 
− Nº de persoas participantes. Desagregado por 

sexo 
− Nº e natureza das de accións desenvolvidas 
− Grao de satisfacción das persoas participantes. 

Desagregado por sexo e tramo de idade. 
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FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.5 Organización e desenvolvemento de accións de sensibilización e formación sobre 
xénero e violencia dirixidas ás persoas mediadoras/axentes clave en ámbitos educativos, 
de emprego, empresarial, etc. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O 5º plan describe accións que teñen como obxectivo indirecto establecer contactos con axentes do eido 
educativo, laboral, empresarial, etc. (1.1.1; 1.1.4; 2.2.5, e; 2.2.4), coa finalidade de identificar persoas 
que pola súa posición nestes ámbitos poidan exerce de axentes de cambio cara a Igualdade de 
Oportunidades. Neste proceso de detección compre que de forma paralela se apoie o proceso de 
aprendizaxe e de acción no medio a través de diferentes posibilidades de formación. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Axentes clave do ámbito educativo 
− Axentes clave do ámbito laboral 
− Axentes clave do ámbito empresarial 
− Axentes clave do ámbito social 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos vía e-mail co tecido educativo, laboral, 
empresaria, social. 

− Contactos telefónicos/presenciais/vía e-mail con persoas 
clave dos diferentes ámbitos de actuación. 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 
territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
INDICADORES: 

− Nº e tipoloxía dos contactos 
− Nº e natureza das accións 

programadas 
− Nº e natureza das accións 

desenvolvidas 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por ámbito, sexo e 
tramo de idade. 
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Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.6 Difusión de accións formativas en materia de igualdade que promovidas por 
organismos oficiais e outras administracións,  diríxense a profesionais 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
 
Para realizar esta difusión é preciso recoller de forma sistemática a información contida nas webs oficiais 
dos distintos organismos con competencias en igualdade e violencia de xénero. Do mesmo modo, 
elaboraranse varios directorios, segundo criterios do ámbito de actuación, cos enderezos electrónicos de 
institucións/profesionais con vinculación nas áreas de: Ensino, emprego, empresas, dinamización social, etc. 
Para acometer esta acción identificaranse ás accións formativas de relevancia e diseminaranse entre as e 
os profesionais de cada sector a través do envío da información, ou alerta de información, vía SMS e/ou 
e-mail, ao mesmo tempo que se inclúe no espazo web do 5º plan. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos con profesionais do ámbito 

educativo, empresarial, social, laboral, etc. 
− Envío de información a asociacións feministas 

e de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  

 
INDICADORES: 

− Nº  e tipoloxía dos contactos 
− Nº de enderezos recollidos 
− Nº de directorios elaborados 
− Nº e natureza da  información recollida 
− Nº e natureza da información vertida 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por ámbito e por sexo e tramo 
de idade, 
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FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.7 Establecemento de accións que poñan en valor a figura de mulleres relevantes da 
historia en diferentes ámbitos do coñecemento científico e social 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A xustiza social obriga a recuperar e visualizar a metade do coñecemento silenciado ao longo da historia, 
no proceso da “condena da memoria” ao que estiveron sometidas as mulleres. 
Para desenvolver esta medida haberá que indagar sobre as fontes documentais que recuperan e 
referencian a mulleres relevantes en diferentes áreas dos saberes: Astronomía, literatura, filosofía, mecidiña, 
matemáticas, arquitectura, bioloxía, informática, economía, arte, deporte, periodismo, activismo social, etc., 
Identificando os avances científicos e sociais resultado dos saberes das mulleres. Seguido do proceso de 
identificación, continuarase coa recuperación e visualizacións destas mulleres e das súas achegas. 
As accións a executar poden xirar arredor de mostras, indagacións, etc. Desenvolvidas en diferentes ámbitos 
e sectores (educativo, profesionais, etc.) 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Profesionais de diversos sectores 
− Centros de Ensino 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos telefónicos/presenciais con 
profesionais e Centros de Ensino. 

− Elaboración/difusión de material informativo 
en puntos clave do territorio (en caso de 
desenvolver unha mostra) 

− Envío de nota de prensa aos medios con 
presenza no territorio (medios escritos, 
radiofónicos, electrónicos, redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e 
de loita pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
 

INDICADORES: 
− Nº e tipoloxía dos contactos 
− Nº e ámbitos das mulleres visualizadas 
− Nº e natureza das accións executadas 
− Nº de persoas participantes. Desagregado por 

sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas accións. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
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Medidas relativas a 
Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.8 Conmemoración do “Día internacional das Mulleres” (8 de marzo), mediante actividades 
de información e sensibilización sobre unha temática específica que visibilizar e denunciar 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O 8 de marzo é unha data arredor da que establecer accións de sensibilización, visualización, denuncia, 
formación, etc., Sobre a situación de discriminación que seguen a vivir ás mulleres individualmente e como 
colectivo. 
Propoñemos seguir realizando unha programación estable (actividades culturais, lectura de manifestos, actos 
de homenaxe ás mulleres da vila, etc.) incorporando novas accións que subliñen unha temática sobre a que 
traballar con carácter anual, por exemplo: Desigualdade salarial, corresponsabilidade, feminización da 
pobreza, vulnerabilidade e múltiple discriminación, saúde e discriminación, etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Profesionais de diversos sectores 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos a través NNTT con profesionais do 
ámbito educativo, empresarial, social, laboral, 
etc. 

− Elaboración/difusión de material informativo en 
puntos clave do territorio 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza 
no territorio (medios escritos, radiofónicos, 
electrónicos, redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de 
loita pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
INDICADORES: 

− Nº e tipoloxía dos contactos establecidos 
− Nº e natureza das  actividades desenvolvidas 
− Nº e tipoloxía do material de difusión 

elaborado. Tirada 
− Nº e tipoloxía das canles de difusión 

utilizadas. 
− Nº de participantes. Desagregado por sexo 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
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Visibilización e Sensibilización 

 
1.1.9 Desenvolvemento de actividades de sensibilización e formación con nenos e mozos 
sobre a construción de identidades masculinas exentas de sexismo 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Traballar na loita a favor da igualdade de oportunidades e contra as violencias machistas require 
reflexionar sobre os modelos de “ser muller” e de “ser home”.  
A identidade masculina constrúese nun sistema patriarcal que premia e reforza as crenzas e actitudes de 
superioridade do “masculino” sobre o “feminino”, dos homes sobre as mulleres que lexitima a violencia de 
xénero na procura do asentamento deste poder. 
Dende o 5º plan proponse comezar a traballar con grupos de nenos e mozos na visualización deste modelo, 
na súa deconstrución dende unha actitude crítica e na destrución dun modelo hexemónico que invisibiliza 
outros xeitos de “ser”. Este labor pode ser abordado dende a programación de actividades formativas e/ou 
lúdicas no ámbito do ensino, social e comunitario, etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Centros de Ensino 
− Profesionais do ámbito social 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos coa dirección/orientación dos Centros de 
Ensino 

− Contactos con profesionais do ámbito social 
− Elaboración/difusión de material informativo en 

puntos clave do territorio 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de 
loita pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

INDICADORES: 
− Nº de contactos establecidos 
− Nº e natureza das  actividades  
− Nº e tipoloxía do material de difusión 

elaborado. Tirada 
− Nº e tipoloxía das canles de difusión 

utilizadas. 
− Nº e tipoloxía dos medios de comunicación 

utilizados 
− Nº de participantes. Desagregado por sexo 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por sexo e idade 
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1.1.10 Consolidación do “Campus Tea” como actividade de conciliación e espazo de formación 
informal onde se transmiten actitudes e valores exentos de sexismo e de respecto ás diferenzas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O Campus Tea leva desenvolvéndose dende o ano 2015 cunha edición dirixida a facilitar a conciliación 
durante ás vacacións escolares do verán e outra cara ás vacacións do Nadal. 
O 5º plan debe consolidar esta actividade como un servizo central no campo da conciliación, do mesmo modo 
que incidir na inclusión de actividades adaptadas á nenas e nenos que reforcen a igualdade de oportunidades 
e o rexeitamento da violencia de xénero, visibilizando e poñendo en valor o coñecemento das mulleres, as 
actividades de corresponsabilidade e, fomentando a actitude crítica de nenas e nenos sobre actitudes 
normalizadas que conducen á condutas sexistas. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de educación 
− Profesionais que desenvolven o “Campus Tea” 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co equipo de dirección dos Centros de 

Ensino 
− Contactos coas ANPAS 
− Elaboración/difusión de material informativo en 

puntos clave do territorio 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza 

no territorio (medios escritos, radiofónicos, 
electrónicos, redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de 
loita pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  

 
INDICADORES: 

− Nº de edicións de Campus Tea desenvolvidos 
− Nº e natureza de actividades de fomento da 

igualdade desenvolvidas por edición. 
− Nº e tipoloxía do material de difusión 

elaborado. Tirada 
− Nº e tipoloxía das canles de difusión utilizadas. 
− Nº e tipoloxía dos medios de comunicación 

utilizados 
− Nº de participantes. Desagregado por sexo 
− Grao de satisfacción coas accións. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
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FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Administración Local 

 
1.2.1 Valoración da paridade nos órganos directivos na concesión de axudas ao tecido 
asociativo, deportivo, cultural, etc. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destinada a 
facer efectivo o principio de igualdade, enmarca no seu artigo 15 Transversalidad del principio de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas 
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades.” Por outra banda a Disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada, 
enmarca:. “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y 
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por 
ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”. 
Polo que os requisitos ou bases para a concesión de axudas municipais deberá ter en conta os anteriores 
artigos. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
− Corporación local 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Envío de información ao tecido asociativo local 
− Envío de información a asociacións feministas e de 

loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
INDICADORES: 

− Nº e asociacións con axudas concedidas polo 
Concello de Ponteareas 

− Porcentaxe de mulleres e homes nos seus 
órganos directivos. 
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1.2.2 Formación do persoal técnico e político do concello na procura dun uso inclusivo das 
linguaxes, co obxectivo de xerar unha produción de documentos exentos de sexismo 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destinada a facer 
efectivo o principio de igualdade, enmarca no seu artigo 14 Criterios generales de actuación de los poderes 
públicos, “A los fines de esta ley, serán criterios generales de actuación de los poderes públicos: 11. La 
implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones 
sociales, culturales y artísticas.” 
Esta acción deberá de desenvolverse en horario laboral, procurando formar ás e aos traballadores municipais en 
quendas adaptadas ás necesidades do funcionamento dos diferentes departamentos. A formación deberá ser 
teórica e práctica, procurando orientar ao persoal na mellora dos seus labores específicos. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
− Sindicatos con representación no concello de Ponteareas 
− Persoal funcionario e laboral do concello de Ponteareas 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos cos sindicatos 
− Contactos co departamento de persoal 
− Contactos co persoal funcionario e laboral 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
INDICADORES: 

− Nº de persoal contactado. Desagregado 
por sexo e por ámbito 

− Nº de obradoiros organizados 
− Nº de obradoiros desenvolvidos 
− Nº de participantes. Desagregado por 

sexo e por categoría 
− Grao de satisfacción cos obradoiros. 

Desagregado por sexo, categoría e tramo 
de idade 
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Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Administración Local 

 
1.2.3 Adhesión ou elaboración dun código de recomendacións para o uso dunha linguaxe 
inclusiva na administración local 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Esta acción deberá de ser resultado da anterior (1.2.2) recollendo as necesidades e achegas das persoas 
participantes aos obradoiros sobre comunicación inclusiva. O documento, en forma de recomendacións, deberá 
conter as palabras, formas e expresións mais utilizadas dende a Administración e a súa variante inclusiva, na 
procura de rexer unha produción de material escrito e visual do Concello de Ponteareas exenta de sexismo. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
− Sindicatos con representación no concello de 

Ponteareas 
− Persoal funcionario e laboral do concello de 

Ponteareas 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2019 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos cos sindicatos 
− Contactos co departamento de persoal 
− Contactos co persoal funcionario e laboral 
− Difusión do documento entre o persoal funcionario e 

laboral do Concello 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
 

INDICADORES: 
− Nº e natureza dos contactos establecidos 
− Nº de códigos de recomendacións difundidos 
− Nº de persoas obxecto da difusión. 

Desagregado por sexo e categoría 
− Nº de documentos re-elaborados 
− Grao de satisfacción coa acción. 

Desagregado por sexo, categoría e tramo 
de idade 
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Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Administración Local 

 
1.2.4 Introdución da variable sexo en toda a información de carácter estatístico que xere o 
Concello de Ponteareas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destinada a 
facer efectivo o principio de igualdade, enmarca no seu artigo 10 Adecuación de las estadísticas y estudios: 
“Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de 
modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración 
de sus estudios y estadísticas, deberan:  a) Incluír sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, 
encuestas y recogida de datos que lleven a cabo” 
Para a posta en marcha desta acción, é necesario: Revisar o sistema de recollida de datos de todos os 
departamentos e verificar que o sexo é unha variable obrigatoria; Revisar e verificar que o tratamento 
destes datos inclúen o sexo como un elemento de clasificación da información e non é excluínte do 
cruzamento doutras variables (por exemplo: idade, estudos, situación laboral, etc.) 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
− Persoal funcionario e laboral do Concello de 

Ponteareas 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información aos traballadores e 

traballadoras do Concello 
− Envío de información a asociacións feministas 

e de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza de actuacións relativas á recollida 
de datos 

− Nº e natureza de actuacións relativas á tratamento 
de datos 

− Nº e natureza de modificacións realizadas 
− Grao de satisfacción coa acción. Desagregado por 

sexo, categoría e tramo de idade 
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Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Administración Local 

 
1.2.5 Creación dunha sección de feminismo na Biblioteca Municipal de Ponteareas que posibilite a 
reorganización do material bibliográfico existente e a súa ampliación a demanda das asociacións 
feministas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A existencia dunha biblioteca municipal, entendida como espazo público de acceso á información, á consulta, ao 
aprendizaxe, en definitiva como un espazo de cultura aberto á cidadanía, permite ir incorporando novas liñas de 
traballo e de mellora, como a definida nesta acción. 
A partir da apertura da nova sección “feminismos”, deberase reorganizar o material que xa exista no fondo 
bibliográfico e documental da biblioteca e reasignalo a esta sección, ao mesmo tempo que adquirir novos 
documentos que enriquezan ás temáticas asociadas á loita polos dereitos das mulleres, para o que se contará coas 
achegas e suxestións das asociacións feministas da vila. A concreción deste novo espazo deberá potenciar a 
visibilización dos saberes das mulleres, espallar coñecemento e, conducir a un espazo de lecer e traballo no que 
inserir actividades do mundo da arte e da cultura. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de cultura 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos co persoal técnico da biblioteca 
municipal 

− Envío de información ao tecido social e comunitario 
a través de e-mails 

− Envío de información ao persoal técnico do ámbito 
do: Ensino, emprego, empresarial, social, etc. 

− Envío de información a asociacións feministas e de 
loita pola igualdade 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza 
no territorio (medios escritos, radiofónicos, 
electrónicos, redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  
 

 
 

INDICADORES: 
− Nº libros/documentos reasignados á sección 

feminismos 
− Nº libros/documentos suxeridos polas asociacións 

feministas 
− Nº libros/documentos adquiridos para a sección 

feminismos 
− Nº de préstamos da sección feminismos 
− Grao de satisfacción coa acción. Desagregado por 

sexo e tramo de idade 
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Liña de traballo-1 

FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO 
 

Medidas relativas a 
Administración Local 

 
1.2.6 Difusión da produción artística realizada por mulleres, e que loiten contra os estereotipos 
e roles de xénero, a través da programación cultural do Concello 
  
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, destinada a 
facer efectivo o principio de igualdade, enmarca no seu artigo 26  La igualdad en el ámbito de la creación y 
producción artística e intelectual: “1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por 
hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo 
concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma” 
No cumprimento deste mandato, en primeiro término pescudarase na procura de coñecer ás artistas da vila e 
as súas obras, para o que se establecerán contactos coas asociacións feministas e culturais que poidan 
achegar coñecemento. Posteriormente elaborarase un directorio de mulleres artistas a través do que poder 
contactar con elas e coñecer de primeira man a súa produción artística. 
Finalmente incluírase na programación cultural da vila unha representacións da súa obra co obxecto de 
visualizar e por en valor as súas creacións. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de cultura 
− Asociacións feministas 
− Asociacións culturais 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos coas asociacións feministas 
− Contactos coas asociacións culturais 
− Envío de nota de prensa aos medios con 

presenza no territorio (medios escritos, 
radiofónicos, electrónicos, redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral. 
  

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Directorio. Nº e tipoloxía de enderezos 
− Nº de accións culturais desenvolvidas por mulleres 

creadoras  
− Grao de satisfacción coa acción. Desagregado por 

sexo e tramo de idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.1 Visibilización das achegas das mulleres á vida social, cultural, política, económica da 
vila, así como os saberes invisibilizados a través da historia 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
En liña coas accións 1.1.7 e 1.2.6, esta medida pula pola posta en valor das mulleres, e máis 
concretamente das mulleres de Ponteareas.  
Esta acción pódese desenvolver de varias formas: A pescuda destas mulleres e das súas achegas, para a 
posterior recollida da información e publicación; Visualizalas a través de obras artísticas na vila; Por en 
marcha actividades coas que compartir as súas experiencias; Realizar actos de recoñecemento social 
(“Acto de homenaxe ás Mulleres de Ponteareas”), etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas 
− Axentes clave do tecido social 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos coas asociacións feministas 
− Contactos con axentes clave do tecido social 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das actividades 
− Nº de mulleres visibilizadas 
− Nº e natureza dos medios 

contactados. 
− Grao de satisfacción coa acción. 

Desagregado por sexo e tramo de 
idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.2 Recoñecemento das contribucións das mulleres á sociedade, a través da inclusión 
paritaria dos seus nomes en rúas, prazas, edificios, monumentos, etc. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
As accións 1.1.7, 1.2.6 , 2.1.1 xunto con esta, teñen como obxectivo loitar contra o proceso de damnatio 
memoriae ou “a condena do esquecemento” ao que veñen de estar suxeitas as mulleres ao longo da historia. 
Por outra banda, esta medida promove a presenza simbólica das mulleres proporcionando referencias de 
recoñecemento das mulleres no público. 
Para desenvolver esta acción é convinte contactar co tecido socio comunitario e recoller as súas aportacións, 
así como elaborar unha listaxe de mulleres e das súas achegas, de forma que estas se poidan incluír no 
roteiro de Ponteareas, para que o espazo público da vila referencie unha xusta paridade e visibilización 
das mulleres. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas 
− Tecido socio comunitario 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos coas asociacións feministas 
− Contactos con axentes clave do tecido 

social 
− Envío de nota de prensa aos medios 

con presenza no territorio (medios 
escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación 
xeral.  

 

 
 

INDICADORES: 
− Nº e natureza dos contactos 
− Nº de rúas, prazas, monumentos, etc., dedicados a mulleres 
− Nº e natureza dos medios contactados. 
− Grao de satisfacción coa acción. Desagregado por sexo e 

tramo de idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.3 Fomento da participación de mulleres en actividades promovidas polo concello, 
observando horarios e facilitando recursos de conciliación. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Nunha sociedade patriarcal e androcentrista as mulleres miran minguadas a súas posibilidades de 
exercicio dunha cidadanía activa por non ser consideradas de forma diferencial suxeitas de actividade. 
Cando observamos o suxeito universal, estamos considerando ao “home” como centro do mundo, e máis na 
esfera pública onde a dispoñibilidade de tempos e recursos non ten en conta ás necesidades da esfera 
reprodutiva. 
Dende esta perspectiva compre programar as actividades tendo en conta as franxas horarias e os 
recursos de atención que precisan tanto homes como mulleres, o que significará indagar, antes da 
programación dun evento, sobre estes aspectos, e planificar segundo ás necesidades duns e doutras. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
− Persoal técnico do Concello de Ponteareas 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos cos diferentes departamentos do 

Concello 
− Envío de información a asociacións feministas e 

de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral.  

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Incremento do número de mulleres en 

actividades promovidas polo concello 
− Nº de horarios modificados. 
− Nº de recursos de conciliación utilizados. 
− Grao de satisfacción coa acción. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.4 Pulo a actividades e iniciativas que potencien o empoderamento das mulleres do 
territorio rural e urbano de Ponteareas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O empoderamento é o proceso de toma de conciencia individual e colectiva das mulleres, que facilita o 
incremento da participación nos procesos de toma de decisións e de acceso ao exercicio de poder e a 
capacidade de influír. Este proceso comeza dende o individual pero transcende ao espazo colectivo, de 
forma que o traballo realizado dende a individualidade e a subxectividade, serve para a organización 
da loita polos intereses colectivos, polos intereses de xénero. 
Dende a perspectiva individual son actividades de empoderamento todas aquelas polas que cada muller 
reflexiona de forma crítica sobre a súa condición de muller nunha sociedade patriarcal; Sobre os 
mandatos de xénero; Sobre a perspectiva androcéntrica que toma como medida universal ao “home”; 
Tamén aquelas actividades que poñan en valor os seus coñecementos, recursos; Que potencien as súas 
habilidades persoais e sociais, etc. 
Colectivamente o empoderamento significa a participación pública e conxunta na sociedade en forma de 
asociación comunitaria, profesional, política, etc. 
 

 
 

AXENTES CON IMPLICACIÓN: 
− Persoal técnico/político de igualdade 

 
CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
1º semestre 2019 
2º semestre 2019 
1º semestre 2020 
2º semestre 2020 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información a asociacións feministas e 

de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza das actividades promovidas 
− Nº de participantes. Desagregado por sexo e 

tramo de idade. 
− Grao de satisfacción coa acción. 

Desagregado por sexo e tramo de idade  
 

 



  

  

- 43 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.5 Consolidación dunha liña de axudas municipais ás entidades que inclúan actividades 
orientadas ao pulo da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A liña de Promoción do empoderamento, precisa na súa vertente colectiva potenciar o asociacionismo que 
loite polos dereitos das mulleres e pola súa participación en todas as esferas da vida en clave de 
igualdade. 
A existencia recente de axudas municipais a tal fin deben de seguir presentes e, inclusive, incrementar 
orzamento como forma de estimular o tecido social de xénero. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Equipo de goberno 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza das entidades 
socilictantes 

− Nº e natureza das entidades con 
axudas concedidas 

− Porcentaxe de axudas concedidas 
do total de entidades presentadas 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.6 Inclusión da perspectiva de xénero no deseño dos espazos públicos e de lecer 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O xénero atravesa todos os ámbitos e as esferas de vida, de aí a necesidade de aplicar a perspectiva 
de xénero dun xeito transversal, tamén no urbanismo e no deseño dos territorios. O espazo público das 
cidades responde, tamén, á división tradicional dos papeis outorgados a mulleres e homes: A esfera 
pública asignada aos homes e a privada ás mulleres, e o que é máis, as mulleres excluídas do espazo 
público. Poder construír a cidade compartida onde todas as persoas sexan tidas en conta é o obxectivo a 
longo prazo desta medida. 
Para incluír a perspectiva de xénero nos espazos públicos, haberá que ter en conta: A mobilidade; Os 
equipamentos públicos; A inseguridade e a percepción de seguridade, e; A representación simbólica das 
mulleres no entorno urbano. 
  

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de urbanismo 
− Equipo de goberno 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 
territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 
 

 
INDICADORES: 

− Nº de espazos analizados 
− Nº e natureza dos aspectos 

aplicados dende a perspectiva de 
xénero 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.7 Establecemento de contactos con axentes clave de colectivos de mulleres que viven 
situacións de discriminación múltiple para coñecer a súa realidade e establecer contactos 
cara desenvolver accións de dinamización 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Ser muller na nosa sociedade significa estar suxeita a discriminación por razón de sexo. Non obstante, se 
a variable sexo a cruzamos con outras, o resultado é a discriminación múltiple: Vítimas de violencia de 
xénero; Vítimas de explotación sexual ou de trata de persoas; Migrantes; Pertencentes a minorías étnicas; 
Dependentes do consumo de sustancias tóxicas; Reclusas ou e-reclusas; Con diversidade funcional; Con 
enfermidades mentais; etc. 
Para incidir nestas realidades dende a perspectiva de xénero haberá que identificar ás axentes clave de 
cada colectivo, establecer contacto con elas para coñecer a situación de cada grupo e escoitar antes de 
intervir, utilizando as dinámicas de traballo propias de cada realidade. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas 
− Tecido social vencellado a colectivos en situación de 

especial vulnerabilidade 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos co tecido social vencellado a colectivos en 
situación de especial vulnerabilidade 

− Contactos con asociacións feministas 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 
 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das accións de 

dinamización diagnosticadas 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.8 Realización de actividades que potencien as habilidades sociais e persoais das 
mulleres que se atopan en situación de especial vulnerabilidade, para dotalas das 
ferramentas necesarias para potenciar o seu empoderamento persoal e colectivo 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
En liña coa acción anterior (1.2.7) e coa 2.1.4, sabemos da importancia de recuperar/acadar/fortalecer 
as habilidades persoais e sociais como elo do proceso de empoderamento.  
Esta acción esta dirixida ás mulleres en situación de especial vulnerabilidade polas súas características 
persoais, sociais, pola situación de vida que están a atravesar, por un proceso de exclusión e de violencia 
social e estrutural marcada polo xénero, na busca de optimizar o manexo de recursos e estratexias de 
afrontamento na procura do desempeño dunha cidadanía activa e combativa. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas 
− Tecido social vencellado a colectivos en situación de 

especial vulnerabilidade 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co tecido social vencellado a colectivos en 

situación de especial vulnerabilidade 
− Contactos con asociacións feministas 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 

− Nº e natureza das actividades 
desenvolvidas 

− Nº de persoas participantes. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Grao de satisfacción coas accións. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Pulo á cidadanía activa 

 
2.1.9 Desenvolvemento de foros de traballo con organizacións feministas e de loita pola 
igualdade de oportunidades da vila na procura de coidar pola implantación deste Plan e de 
recoller iniciativas na loita polos dereitos das mulleres 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O proceso participativo de elaboración deste Plan, contou co desenvolvemento dun foro de traballo no 
que as asociacións feministas e de loita pola igualdade participaron achegando reflexións e inquedanzas 
sobre os temas a abordar neste 5º Plan. 
Os resultados positivos deste Foro leva a por en práctica a mesma fórmula participativa, co obxecto de 
seguir recollendo as achegas das asociacións, de cooperar na posta en marcha das iniciativas, e de velar 
pola implementación das mesmas. 
Como ferramenta de traballo debe sistematizarse e cumprir cunha periodicidade determinada, para 
cumprir os obxectivos antes enunciados. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas e de loita pola 

igualdade de oportunidades 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos con asociacións feministas e de 

loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos foros desenvolvidos 
− Nº de asociacións/persoas participantes. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coa acción. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Participación Económica 

 
2.2.1 Desenvolvemento de programas de adquisición de HHSS que faciliten o acceso ao 
ensino formal de mulleres con necesidade de acadar niveis mínimos de formación regrada 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Ter finalizado o Ensino Secundario Obrigatorio, é unha premisa para o acceso á esfera laboral.  
Non obstante, non acadar este grao de formación é a realidade de moitas mulleres de diferentes idades, 
que atopan múltiples atrancos para afrontar o estudo regrado, non so pola dificultade das materias e 
contidos, senón por falta de auto confianza e das habilidades mínimas para enfrontar o estudo en 
compatibilidade coa vida adulta. 
A través do contacto cos departamentos de emprego e benestar social, xunto con igualdade, formarase 
un grupo de mulleres coas que traballar aspectos relacionados con: Auto concepto; Comprensión lectora; 
Técnicas mnemotécnicas; Organización de tempos e espazos, etc.  
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de emprego 
− Persoal técnico/político de benestar social 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co departamento de emprego 
− Contactos co departamento de benestar social 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Contactos con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
establecidos 

− Nº e natureza dos programas 
desenvolvidos 

− Nº de mulleres participantes. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Grao de satisfacción coa acción. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Participación Económica 

 
2.2.2 Reforzo das accións dirixidas á busca de emprego de mulleres con liñas de traballo no 
desenvolvemento de habilidades persoais e sociais 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O desemprego é unha problemática que en Ponteareas ten maior incidencia no colectivo de mulleres. 
Moitos dos programas de emprego existentes non contan coa aplicación da perspectiva de xénero na súa 
elaboración e tampouco no seu desenvolvemento. Non obstante, coñecemos que o paro feminino e maior e 
máis resistente que o que sofren os homes, comportándose dun xeito diferencial. 
Dende esta perspectiva é necesario reforzar as accións de inserción laboral, en colaboración con outros 
departamentos, con contidos que traballen: A corresponsabilidade; A conciliación; Os dereitos asertivos; 
As habilidades de comunicación; A resiliencia, etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de emprego 
− Persoal técnico/político de benestar social 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co departamento de emprego 
− Contactos co departamento de benestar social 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Contactos con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
establecidos 

− Nº e natureza das accións 
reforzadas 

− Nº de mulleres participantes. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Grao de satisfacción coa acción. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Participación Económica 

 
2.2.3 Desenvolvemento de obradoiros de alfabetización dixital e NNTT dirixidos 
especificamente a mulleres como estratexia de capacitación para o emprego 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Existe unha clara fenda de xénero nos datos de desemprego e no acceso e uso das novas tecnoloxías, 
que sitúan as mulleres de Ponteareas nunha situación de maior vulnerabilidade. 
Actuar simultaneamente nestes dous campos, axudará a igualar as oportunidades de homes e mulleres no 
acceso ao emprego, xa que o mundo laboral cada vez precisa de maior capacitación no manexo das 
novas tecnoloxías, á vez que as redes sociais son unha importante ferramenta de busca de emprego. 
Esta acción desenvolverase a través de formación adaptada ás mulleres adultas nos principios de 
alfabetización dixital e no uso de ferramentas dixitais e redes sociais, partindo das súas competencias, 
intereses e necesidades. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de emprego 
− Persoal técnico/político de NNTT 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co departamento de emprego 
− Contactos co departamento de NNTT 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Contactos con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
establecidos 

− Nº e natureza das obradoiros 
desenvolvidos 

− Nº de mulleres participantes. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Grao de satisfacción coa acción. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Participación Económica 

 
2.2.4 Divulgación entre o tecido empresarial do territorio da fenda de xénero que en materia 
de emprego sofren as mulleres Ponteareás, da normativa relativa a conciliación e, das 
medidas lexislativas que favorecen a contratación de mulleres 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A realidade da situación que viven as mulleres tende a non facerse visible e/ou a normalizarse, de forma 
que calquera actuación que tenda a visualizar estas realidades, achegando datos e facilitando 
información salientable, é unha medida de valor. 
A través da creación dun directorio de empresas e emprendedoras (1.1.6), da recollida de información 
relativa á fenda de xénero en materia laboral, de medidas en materia de conciliación e pulo a 
contratación de mulleres, deseñarase un plan de comunicación a través do que se espallará esta 
información co envío/alerta de contidos, vía SMS, e-mail, redes sociais, etc., Ao mesmo tempo que se 
inclúe no espazo web do 5º plan. Unha das potencialidades desta medida é a de establecer pontes entre 
o tecido empresarial e o departamento de igualdade 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de emprego 
− Tecido empresarial 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5ª Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co departamento de emprego 
− Contactos co tecido empresarial 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Contactos con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e naturezas de contactos 
establecidos 

− Nº e natureza das informacións 
enviadas 

− Grao de satisfacción coa acción. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-2 

PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO  
PERSOAL E COLECTIVO 

 

Medidas relativas a 
Participación Económica 

 
2.2.5 Reforzo e apoio a iniciativas que en forma de BBPP en materia de emprego integren 
aspectos persoais, sociais, formativos e laborais na loita contra a fenda de xénero que en 
materia de emprego sofren as mulleres de Ponteareas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Unha boa práctica é unha actuación da que se pode extraer aprendizaxes ou experiencias positivas 
transferibles a contornos similares. No ámbito do emprego é aquela actuación que demostrou eficacia na 
mellora das posibilidades de acceso ao emprego, ao mantemento do mesmo, ou á promoción profesional, 
así como ao fomento do espírito empresarial e/ou da economía social. 
Existen directorios de Boas Prácticas por parte de diversas institucións e organismos, derivadas dos 
programas Europeos de emprego desenvolvidos nas últimas décadas. 
Recoller as BBPP que poden ser obxecto de réplica en Ponteareas, polas similitudes coa composición do 
territorio e co comportamento do mesmo, é un dos aspectos a traballar á hora de apoiar iniciativas que 
conteñan aspectos das mesmas, ao mesmo tempo que integrar a perspectiva de xénero nas BBPP que en 
materia de emprego se poñan en práctica no territorio. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de emprego 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co departamento de emprego 
− Contactos co tecido empresarial 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Contactos con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral 

 
INDICADORES: 

− Nº e naturezas de contactos 
establecidos 

− Nº e natureza das iniciativas 
apoiadas 

− Grao de satisfacción coa acción. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.1 Consolidación do Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas como o espazo de 
referencia territorial en materia de atención a vítimas de violencia de xénero 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O CIM de Ponteareas crease no ano 1996, orientado á atención a mulleres vítimas de violencia de 
xénero. A día de hoxe, este é o servizo de referencia en materia de violencia machista para Ponteareas 
e a comarca de O Condado.  
Aínda cando os seus labores son múltiples, o DECRETO 130/2016, do 15 de setembro, polo que se establece 
os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de 
titularidade das entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción do seu recoñecemento, 
establece o carácter prioritario, dentro das accións dos CIM, das actividades de prevención, información,  
asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a atención ás mulleres vítimas. 
Reafirmar este servizo como eixo central das políticas de igualdade do Concello de Ponteareas é o 
obxectivo desta medida. 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información a asociacións feministas e de loita 

pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº de persoas atendidas. Perfil 
desagregado por sexo 

− Nº de consultas realizadas. Tipoloxía 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.2 Reforzo do persoal do Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas que permita 
abordar aspectos de implementación e coordinación territorial 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
En consonancia coa medida 3.1.1, e tendo o CIM como prioridade a atención integral a mulleres vítimas 
de violencias machistas, é preciso fortalecer o seu equipo de traballo para que poida desenvolver 
labores de implementación, coordinación e supervisión de accións de promoción da igualdade de 
oportunidades e loita contra a violencia de xénero no territorio. 
Para acadar este obxectivo reforzarase o cadro de persoal do Centro de Información ás Mulleres con 
persoal administrativo, axente de igualdade, etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
 

CRONOLOXÍA: 
Toda a vixencia do 5º Plan 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
INDICADORES: 

− Profesionais que desenvolven o seu 
labor no CIM 

− Desempeños do persoal do CIM 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.3 Elaboración e difusión de material informativo sobre o servizo do Centro de 
Información ás Mulleres de Ponteareas 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Aínda cando o CIM é un servizo de longa traxectoria, débese seguir a traballar na súa difusión e 
espallamento entre a poboación de Ponteareas, tanto entre as e os profesionais doutros servizos, como 
das e dos axentes sociais e cidadanía en xeral. 
A tal mester, haberá que deseñar e elaborar un documento impreso, e en soporte dixital, que a modo de 
díptico ou tríptico ofreza información xeral sobre o funcionamento e funcións do CIM, cunha linguaxe e 
organización da mensaxe sinxela e clara. Do mesmo modo, haberá que trazar os puntos de distribución e 
difusión deste material, na procura da súa utilidade por parte doutros e doutras profesionais e das 
destinatarias finais. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Envío ao tecido social e comunitario 
− Envío a todos os departamento municipais 
− Envío a servizos/recursos do territorio  
− Envío de información a asociacións feministas e de loita 

pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos materiais 
informativos elaborados 

− Nº de exemplares difundidos. 
Localización. 

− Canles de difusión utilizados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias 

Machistas 

 
3.1.4  Inclusión na web do concello dun apartado específico con información actualizada 
sobre o Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
No obxectivo da acción 3.1.3 incluirase información do CIM na web do concello. 
Nun espazo específico para este servizo achegarase información sobre: Datos de contacto; Servizos de 
atención; Horarios; Novas; Enlaces; Enderezos de Interés, etc. Na procura de visualizar, difundir e achegar 
o CIM a toda a poboación de Ponteareas. 
 

 
 
 

AXENTES CON IMPLICACIÓN: 
− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal técnico/político de NNTT 

 
CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
1º semestre 2019 
2º semestre 2019 
1º semestre 2020 
2º semestre 2020 

 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información a todo o tecido social e profesional de 

Ponteareas 
− Envío de información a asociacións feministas e de loita pola 

igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
INDICADORES: 

− Inclusión na web do Concello 
− Nº e natureza dos envíos de 

información 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias 

Machistas 

 
3.1.5  Elaboración e difusión anual dun informe no que se recollan os datos de atención do 
Centro de Información ás Mulleres como estratexia de sensibilización dirixida á poboación 
xeral 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Unha das tarefas do CIM e sensibilizar á poboación sobre ás violencias machistas.  
Organismos e institucións ofrecen datos sobre a incidencia da violencia de xénero na vida das mulleres, 
non obstante, envorcando o traballo do CIM pódese visualizar, por unha banda, a incidencia que as 
violencias machistas teñen sobre o conxunto específico da poboación de Ponteareas, e por outro, ás 
diversas problemáticas asociadas á violencia machista. 
Elaborando e difundindo de forma anual un informe onde baleirar esta información nunha linguaxe 
sinxela e comprensible, visualízase a magnitude desta problemática ao mesmo tempo que o labor do 
CIM. 
 

 
 

AXENTES CON IMPLICACIÓN: 
− Persoal técnico/político de igualdade 

 
CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018  
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información a todo o tecido social e profesional de 

Ponteareas 
− Envío de información a asociacións feministas e de loita pola 

igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
 

INDICADORES: 
− Nº de envíos 
− Directorios utilizados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias 

Machistas 

 
3.1.6  Reactivación da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional Fronte a Violencia de 
Xénero 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
A Mesa Local de Coordinación Institucional Fronte a Violencia de Xénero é un instrumento operativo no que 
están representados todos ós ámbitos implicados na loita contra a violencia de xénero co obxecto de procurar 
unha maior eficiencia da resposta ante a violencia de xénero. Entre as súas funcións, cabe destacar a 
coordinación entre diferentes ámbitos e profesionais do territorio. 
A realidade demostra que, en ocasións, esta coordinación realízase de forma informal entre o persoal 
técnico a través do contacto estable que se mantén con determinados servizos (Garda Civil, Servizos 
Socias, etc.). Non obstante, é preciso a reactivación da Mesa Local para formalizar acordos e establecer 
estratexias comúns de intervención. Para a súa reactivación é necesario realizar unha convocatoria de 
reunión, unha vez marcadas as liñas de traballo en materia de violencia de xénero. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Servizos/Profesionais de ámbitos con relación directa na 

atención e loita contra a violencia de xénero 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018  
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de información a asociacións feministas e de loita pola 

igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Convocatoria da Mesa 
− Nº de servizos/profesionais 

presentes 
− Acordos tomados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.7  Desenvolver campañas informativas sobre o Centro de Información ás Mulleres e os 
servizos e recursos existentes en tódalas administracións do Estado dirixidos a vítimas de 
violencia de xénero 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Esta medida atópase en relación coas accións 3.1.3 e 3.1.4, na procura de difundir os servizos que 
existen na abordaxe das violencias machistas. 
O dereito á información e o acceso aos recursos é básico no principio de equidade de xénero, polo que 
para desenvolver esta medida haberá que contar con material informativo e coa difusión do mesmo, pero 
os servizos deben facer un esforzo maior por achegarse á cidadanía, para o que se establecerá unha 
programación de difusión “in situ” con diferentes públicos obxectivos e estratexias de comunicación. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Axentes clave do territorio 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018  
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos con axentes clave do territorio 
− Envío de información a asociacións feministas e 

de loita pola igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nª e natureza das accións de difusión 
− Nº de persoas beneficiarias das accións. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coa acción. 

Desagregado por sexo e tramo de idade 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.8 Conmemoración do 25 de novembro –Día Internacional para a eliminación das 
violencias machistas- a través de actividades de sensibilización e información dirixidas a 
diferentes segmentos da poboación  
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O 25 de novembro, de forma similar que o 8 de marzo, é unha data arredor da que establecer accións 
de sensibilización, visualización, denuncia, formación, etc. No Día Internacional para a eliminación das 
violencias machistas compre denunciar todas as formas de violencia que se exerce sobre as mulleres, na 
procura da súa erradicación. 
Propoñemos seguir realizando unha programación estable e consolidada no territorio (Concurso escolar 
de debuxo contra a violencia de xénero; Xornada contra a Violencia de Xénero; Actos conmemorativos; 
Manifesto institucional, etc.) incorporando accións que reforcen esta data entre a poboación. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Profesionais de diversos ámbitos 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018  
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos a través NNTT con profesionais do ámbito 
educativo, empresarial, social, laboral, etc. 

− Elaboración/difusión de material informativo en puntos 
clave do territorio 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 
territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
INDICADORES: 

− Nº e tipoloxía dos contactos  
− Nº e natureza das  actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.9 Consolidar as Xornadas contra as violencias machistas como un espazo de 
coñecemento e  reflexión 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Esta é unha das accións que se leva desenvolvendo nos últimos anos con motivo do Día Internacional para 
a eliminación das violencias machistas. Con ela preténdese proporcionar un espazo no que tanto 
profesionais como a cidadanía en xeral, reflexionen e debatan sobre diferentes aspectos da violencia 
exercida contra as mulleres. 
Para a súa consolidación será recomendable programar as sucesivas edicións, recollendo as suxestións de 
todas as persoas participantes e dos e das profesionais que teñen participado nela, abordando temáticas 
que se reflicten no territorio. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Profesionais de diversos ámbitos 
− Asociacións feministas 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018  
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos con profesionais con implicación na loita contra 
as violencias machistas 

− Contacto con asociacións feministas e de loita pola 
igualdade 

− Elaboración/difusión de material informativo en puntos 
clave do territorio 

− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 
territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes 
sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
INDICADORES: 

− Nº e tipoloxía dos contactos  
− Nº e natureza das  actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo 
− Grao de satisfacción coas accións. 

Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.10  Desenvolvemento ou apoio a accións que potencien as habilidades persoais, sociais 
e/ou laborais das vítimas de violencia de xénero na procura do seu proceso de 
empoderamento 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O traballo no proceso de empoderamento é fundamental na procura da recuperación das mulleres 
sometidas a violencias machistas. 
En consonancia coas accións da liña 2: Promoción do empoderamento persoal e colectivo, e máis 
especificamente coas medidas 2.14, 2.15 e 2.1.8, esta medida é o resultado da especificidade das 
vítimas de violencia de xénero. 
A toma de conciencia da situación de violencia de xénero vivida; Da esfera persoal, colectiva e 
institucional deste maltrato; Do exercicio dos dereitos individuais e colectivos; Do proceso de socialización 
no que se asenta; etc. Son aspectos a traballar nas accións de empoderamento a través da recuperación 
e fortalecemento das súas habilidades e competencias como mecanismo de activación dunha cidadanía 
activa e combativa. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 

 
CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018  
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza das actividades 
apoiadas ou desenvolvidas 

− Nº de participantes. Desagregado 
por sexo e tramo de idade 

− Grao de satisfacción coas accións. 
Desagregado por sexo e tramo de 
idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA CONTRA AS 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias 

Machistas 

 
3.1.11 Creación dun espazo para a recollida de suxestións en materia de prevención de 
agresións sexuais 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
As agresións sexuais son manifestacións da violencia machista. O toque de queda simbólico que sofren as 
mulleres; A falsa seguridade do privado; A inseguridade dos espazos públicos, de ocio, etc., En definitiva 
a situación de vulnerabilidade que viven as mulleres, fai preciso deseñar mecanismos de traballo coas 
mulleres e profesionais para afondar nestas situacións e xerar estratexias de loita. 
Dende esta perspectiva é necesario activar un espazo (físico e/ou dixital) onde envorcar as achegas das 
mulleres en materia de agresións sexuais, puntos de vista, reflexións, denuncias, etc. Como paso previo á 
realización de medidas de loita. 
 

AXENTES CON IMPLICACIÓN: 
− Persoal técnico/político de igualdade 
− Asociacións feministas 
− Tecido socio comunitario 
− Garda Civil 
− Policía Local 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019  
2º semestre 2019 
1º semestre 2020 
2º semestre 2020 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN: 

− Contactos coas asociacións feministas 
− Contactos con axentes clave do tecido social 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no territorio 

(medios escritos, radiofónicos, electrónicos, redes sociais, etc.) 
− Envío de información a asociacións feministas e de loita pola 

igualdade 
− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   
 

 
 

INDICADORES: 
− Nº e natureza dos contactos 
− Creación e activación do 

espazo. Ubicación(s) 
− Nº e tipoloxía das suxestións 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

- 64 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Loita contra as Violencias Machistas 

 
3.1.12 Desenvolver accións entre mozos e mozas que xeren rexeitamento cara a condutas 
sexistas, especialmente as de control, e fomenten valores non discriminatorios 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Os mecanismos de control son estratexias machistas de dominación. 
Nos últimos anos, e arredor das NNTT, estase a visualizar a existencia de novas formas dos vellos modos 
de control nas relacións de parella, de forma máis salientable entre adolescentes. 
Identificar e des normalizar estas tácticas de control e desmontar o ideario do amor romántico son 
obxectivos desta acción, para o que se precisa de obradoiros que conduzan á reflexión e a plantexar 
modelos de relación baixo a premisa do respecto e a liberdade. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Tecido socio comunitario 
− Centros de Ensino 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co tecido socio comunitario 
− Contactos cos Centros de Ensino 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Saúde e benestar 

 
3.2.1 Conmemoración do 28 de maio (Día Internacional de Acción pola saúde da muller) 
con actividades de visibilización e información sobre diferentes aspectos relativos á saúde 
integral, biopsicosocial, das mulleres. 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
En 1948 a Organización Mundial da Saúde definía a saúde como: “O estado completo de benestar físico, 
mental e social, e non soamente a ausencia de enfermidade”. 
En 1987 a reunión de integrantes da Rede Mundial de Mulleres polos Dereitos Sexuais e Reprodutivos, no 
quinto encontro internacional sobre saúde da muller, acorda declarar o 28 de maio como Día 
Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres. 
Conmemorar publicamente esta data é unha ocasión para traballar os espazos de malestar das mulleres, 
promovendo o concepto do autocoidado como clave do benestar. 
Esta acción poderá desenvolverse con actividades de información sobre: Saúde sexual; Saúde e ciclo 
vital; Enfermidades específicas da muller; Aplicación da perspectiva de xénero da detección e tratamento 
de enfermidades e doenzas, etc. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal do ámbito da saúde 
− Asociacións feministas 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018  
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos con profesionais da saúde 
− Contactos coas asociacións feministas 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios 
contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Saúde e benestar 

 
3.2.2 Fomento da noción de saúde integral das mulleres e da importancia do autocoidado a 
través de actividades que potencien o exercicio físico, a aprendizaxe, o lecer, a expresión 
emociónallete 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Peggy Maguire membra do Instituto Europeo da Saúde Feminina (EIWH) expresa: “As mulleres somos 
depositarias da saúde familiar e do benestar dos e das nosas fillas e maiores, dos nosos maridos ou 
compañeiros. Tamén prodigamos todo tipo de coidados no ámbito social, desempeñando tarefas de 
profesoras, enfermeiras, coidadoras a longo prazo, profesionais ou non, etc. A asistencia sanitaria, os 
servizos sociais e os centros de ensino funcionan cun persoal composto predominantemente por mulleres. É 
fundamental garantizarlles unha asistencia sanitaria igualitaria e dedicar a máxima atención á xestión, 
prevención e tratamento das enfermidades específicas da muller” 
Neste orde de cousas, o papel reprodutivo que nos asigna a sociedade patriarcal, marca o papel de 
coidadoras das demais persoas e o “ser-para-outros” que determina a ausencia do autocoidado. Polo 
que compre por en marcha actividades que dende diferentes perspectiva contribúan á toma de conciencia 
da importancia de nós mesmas e da responsabilidade propia no noso coidado. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co profesionais da saúde 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Saúde e benestar 

 
3.2.3 Desenvolvemento dun obradoiro anual de educación afectivo sexual, dirixido ao 
alumnado e mozas e mozos da localidade, que respecten a diversidade de identidades 
sexuais coa finalidade de eliminar os sesgos de xénero existentes, fomentar a reflexión 
sobre as condutas e comportamentos sexistas e de control que se producen 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
O concepto de saúde integral fai especial referencia á saúde afectivo-sexual e reprodutiva. 
A este respecto, a adolescencia é a etapa do ciclo vital onde mellor afondar na realidade afectivo-
sexual e no coñecemento do corpo e da sexualidade dende parámetros de non-violencia, dende o 
respecto á diversidade e ás diferentes vivencias da sexualidade, desmontando os falsos mitos de como 
cada quen debe vivir a sexualidade e as condutas “normais” ou “anormais” no campo da sexualidade. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Centros de Ensino 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2018 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos cos Centros de Ensino 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Envío de información a asociacións feministas e de loita 
pola igualdade 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza das actividades 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Saúde e benestar 

 
3.2.4 Desenvolvemento de programas relativos ao coidado das mulleres coidadoras 
(relaxación, autocoidado, manexo estrés...). proporcionándolles as estratexias de 
afrontamento máis adecuadas, de maneira que poidan coidar sen descoidarse, así como 
proporcionarlles información sobre os recursos e servizos existentes para que poidan 
compatibilizar o traballo de coidados coa súa vida persoal e laboral 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Como describíamos na acción 3.2.2, as mulleres asumen o papel de coidadoras na réplica do seu papel 
reprodutivo vencellado co contrato social e a división sexual do traballo. Isto ten consecuencias na saúde 
das coidadoras: Incremento do nivel de estrés; Illamento; Falta de intres polas actividades sociais; 
Angustia; Malestar; Decremento na percepción da saúde propia, etc., En definitiva un grande desgaste 
físico e emocional 
Compre ter en conta que os coidados teñen que ver coa asunción de responsabilidades múltiples: Xestión 
de servizos; Apoio físico á persoa coidada; Apoio psicolóxico á persoa coidadora, etc., E que os tempos 
se atopan ao servizo dos coidados, ao igual que os espazos quedan limitados ás necesidades do 
coidado. 
Por en marcha programas dirixidos ás mulleres que coidan co obxectivo de minorar os efectos nocivos na 
súa saúde, implementado estratexias de afrontamento e de autocoidado, é o obxectivo final desta acción 
 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal socio comunitario 
− Persoal do ámbito da saúde 
− Asociacións feministas 
 

CRONOLOXÍA: 
2º semestre 2018 
2º semestre 2019 
2º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co persoal socio comunitario 
− Contactos co persoal do ámbito da saúde 
− Contacto coas asociacións feministas 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza dos programas 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios contactados 
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Liña de traballo-3 

AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL E LOITA 
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

Medidas relativas a 
Saúde e benestar 

 
3.2.5 Apoio dun espazo e tempo para o intercambio de experiencias, dirixido a mulleres 
coidadoras do municipio 
 
 
DESCRICIÓN/DESENVOLVEMENTO: 
Proporcionar un tempo e espazo entre iguais é o obxectivo desta acción. 
En liña coa acción anterior (3.2.4) compre establecer estratexias de apoio ás mulleres coidadoras, e neste 
sentido a xeración de obradoiros de experiencias é unha posibilidade de actuación. 
Para desenvolver esta actividade contactarase con persoal do ámbito da saúde e social, co obxectivo de 
recoller información sobre ás necesidades das coidadoras e as temáticas a abordar, a tal forma que se 
deseñaran obradoiros nos que a partir da exposición dun tema específico por parte dun ou dunha 
profesional, levarase a cabo unha sesión de traballo grupal recollendo as achegas das persoas 
participantes. 
 

 
AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

− Persoal técnico/político de igualdade 
− Persoal socio comunitario 
− Persoal do ámbito da saúde 
− Asociacións feministas 
 

CRONOLOXÍA: 
1º semestre 2019 
1º semestre 2020 

PLAN DE COMUNICACIÓN: 
− Contactos co persoal socio comunitario 
− Contactos co persoal do ámbito da saúde 
− Contacto coas asociacións feministas 
− Envío de nota de prensa aos medios con presenza no 

territorio (medios escritos, radiofónicos, electrónicos, 
redes sociais, etc.) 

− Inclusión no Plan de Comunicación xeral   

 
INDICADORES: 

− Nº e natureza dos contactos 
− Nº e natureza dos programas 

desenvolvidas 
− Nº de participantes. Desagregado 

por sexo e tramo de idade 
− Grao de satisfacción coas 

actividades. Desagregado por sexo e 
tramo de idade 

− Nº e natureza dos medios contactados 
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5. PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Este plan de comunicación establece o modo no que se vai difundir o 5º Plan de Igualdade e 
todas aquelas medidas contidas no mesmo, establecendo: Obxectivos a acadar; Accións a 
comunicar; Soportes e/ou medios a utilizar, e; Colectivos aos que chegar. 
 
Varios son os obxectivos deste plan de comunicación: 
- Dar a coñecer o 5º Plan de Igualdade entre a cidadanía de Ponteareas. 
- Sensibilizar sobre a necesidade de avanzar na procura da igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes e na prevención e rexeitamento da violencia de xénero 
- Visibilizar as accións que se desenvolven no marco deste Plan. 
- Implicar á cidadanía na participación activa no desenvolvemento do Plan. 
- Xerar información sistemática sobre o desenvolvemento do 5º Plan. 
 
Calquera plan de igualdade debe incidir en toda a poboación dun territorio, tanto nas súas 
estruturas como na cidadanía en xeral. Non obstante, é imprescindible delimitar os públicos aos 
que se quere chegar, e dicir, os colectivos específicos aos que diriximos este 5º plan. 
- Sociedade civil: Asociacións e/ou organizacións feministas e de loita pola igualdade, 

asociacións culturais e/ou veciñais, asociacións deportivas, ANPAS, asociacións empresariais 
e de comercio, etc., Cidadanía organizada e poboación xeral do territorio 

- Persoal técnico do territorio con vinculación directa ou indirecta con mulleres en situación de 
vulnerabilidade, a destacar dos seguintes ámbitos: Sanidade, ensino, cultura, emprego, 
seguridade, benestar, avogacía, etc.  

 
Tendo en conta a complexidade (.... accións) e a temporalidade do 5º plan (3 anos), faise 
preciso desenvolver un plan de comunicación xeral e un plan de comunicación específico. 
 
 
------------------------------------------------------------------PLAN DE COMUNICACIÓN XERAL- 
 
Co obxectivo de manter unha referencia estable e constante, o 5º Plan de Igualdade contará 
cun medio propio de comunicación e difusión, o que se operativiza nun espazo visible na web 
institucional do Concello. A través deste medio poderase acceder ao contido do plan e as 
accións a executar, polo que toda actuación desenvolvida ao abeiro do Plan poderá ser 
consultada na páxina web do concello. Do mesmo modo, calquera tipo de difusión que se 
realice de cada unha das accións contidas no 5º plan deberá apuntar este enderezo web. 
Esta acción facilita o acceso á información tanto á sociedade civil como ao persoal técnico. 
Por outra banda, existen accións que nesta web atoparán, especificamente, o medio/soporte 
máis axeitado de difusión: 
 
− Na liña de traballo-1 FOMENTO DA EQUIDADE DE XÉNERO: 

o Medidas relativas a “Visibilización e Sensibilización”: 
� Difusión de accións formativas en materia de igualdade que promovidas 

por organismos oficiais e outras administracións, diríxense a profesionais. 
� Establecemento de accións que poñan en valor a figura de mulleres 

relevantes da historia en diferentes ámbitos do coñecemento científico e 
social 

o Medidas relativas a “Administración Local”: 
� Adhesión ou elaboración dun código de recomendacións para o uso dunha 

linguaxe inclusiva na administración local. 
 

− Na liña de traballo-2 PROMOCIÓN DO EMPODERAMENTO PERSOAL E COLECTIVO: 
o Medidas relativas a “Pulo á cidadanía activa”: 

� Visibilización das achegas das mulleres á vida social, cultural, política, 
económica da vila, así como os saberes invisibilizados a través da historia 

o Medidas relativas a “Participación económica”: 
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� Divulgación entre o tecido empresarial do territorio da fenda de xénero 
que en materia de emprego sofren as mulleres Ponteareás, da normativa 
relativa a conciliación e, das medidas lexislativas que favorecen a 
contratación de mulleres.  

 
− Na liña de traballo-3 AFRONTAMENTO DA SAÚDE INTEGRAL: 

o Medidas relativas a “Loita contra as Violencias Machistas”: 
� Inclusión na Web do concello dun apartado específico con información 

actualizada sobre o Centro de Información ás Mulleres de Ponteareas 
� Elaboración e difusión anual dun informe no que se recollan os datos de 

atención do Centro de Información ás Mulleres como estratexia de 
sensibilización dirixida á poboación xeral 

� Creación dun espazo para a recollida de suxestións en materia de 
prevención de agresións sexuais 

 
Estas accións deberán contar con espazo visible no propio espazo web do 5º plan, co obxectivo 
de que todos os colectivos destinatarios teñan un doado acceso aos contidos, á vez que poidan 
contar con mecanismo de feed-back que permitan interaccionar e recoller suxestións directas. 
Ao marxe das accións arriba mencionadas haberá outras, que pola súa natureza, atopen a 
canle de difusión mais axeitada na páxina web destinada ao plan 
 
 
-----------------------------------------------------------PLAN DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICO- 
 
Cada unha das accións contidas no 5º plan contarán cunha estratexia propia de difusión, na 
medida que cada unha delas está dirixida a segmentos de poboación diferenciados e 
precisarán de medios/soportes específicos de acordo á natureza da acción, polo que no deseño 
de cada unha delas, incluirase un apartado de: “Plan de comunicación”
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6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
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O 5º Plan de Igualdade constituirá o eixo central das Políticas de Igualdade que se desenvolvan 
en Ponteareas dende o 2018 ata o 2020, polo que tendo en conta que a avaliación é un 
elemento imprescindible de transparencia na xestión pública, a avaliación do 5º plan é unha 
esixencia de compromiso político que permitirá:  
− Coñecer o realizado 
− Valorar aspectos cualitativos e cuantitativos da intervención realizada, así como o seu 

alcance. 
− Identificar dificultades 
− Recoller Boas Prácticas e leccións aprendidas. 
 
Seguindo a Ander Egg3 establecemos a utilización dunha metodoloxía mixta.  
Cuantitativa na medida que precisamos recoller datos que poidamos comparar para o que 
establecemos un sistema de indicadores que nos proporcionan información sobre o tipo de 
accións, número e perfil de participantes, etc., e cualitativa utilizando fontes primarias de 
información que achegaran, a través de entrevistas e cuestionarios, o discurso sobre o 
desenvolvemento do Plan. 
 
Atendendo ao momento da avaliación propoñemos unha avaliación intermedia e outra final.  
A primeira, a modo de seguimento, recolle de forma continua e sistemática datos sobre o 
funcionamento do plan. Esta avaliación terá un carácter anual. Respecto da avaliación final, esta 
consistirá na recollida de datos sobre o nivel de implementación, o funcionamento e os efectos ou 
resultados do 5º Plan, ao igual que das novas necesidades detectadas. 
 
Segundo das funcións da avaliación, a proposta acolle unha avaliación formativa, sumativa e 
de impacto.  
Formativa e de desenvolvemento na medida que se recollerá información na medida que o plan 
vai implementándose, de forma que se poidan ir realizando axustes e reaxustes que permitan 
seguir desenvolvendo o 5º plan.  
Sumativa e de resultados, ao executar unha avaliación externa unha vez rematado o período 
de vixencia do plan, determinando os resultados obtidos da implantación do programa e 
avaliando a súa eficacia.  
De impacto ao tentar comprobar e valorar os efectos sobre o territorio. 
 

O seguimento é o elemento que nos vai permitir recoller información paralelamente a execución 
das accións e poder avaliar. Para facilitar o seguimento, indispensable en claquera proceso de 
avaliación, a continuación amosamos a folla de seguimento deseñada específicamente para o 5º 
Plan. 
 
 
 

 

                                                 
3 A avaliación é unha forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada e 
dirixida; encamiñada a identificar, obter e proporcionar de forma válida e fiable, datos e 
información suficiente e relevante na que apoiar un xuízo sobre o mérito e o valor dos 
diferentes compoñentes dun programa, ou dun conxunto de actividades específicas que se 
realizan, se realizaron, ou se realizarán, co propósito de producir efectos e resultados 
concretos; comprobando a extensión e o grado no que estes logros se deron, de tal forma, 
que sirva de base ou guía para unha toma de decisións racional e intelixente entre cursos 
de acción, ou para solucionar problemas e promover o coñecemento e a compresión dos 
factores asociados ao éxito ou fracaso dos seus resultados. 
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FICHA DE SEGUIMENTO DAS ACTIVIDADES  

 

LIÑAS DE TRABALLO: 

���� Liña de traballo 1: Fomento da Equidade de Xénero  

���� Liña de traballo 2: Promoción do Empoderamento Persoal e Colectivo  

���� Liña de traballo 3: Afrontamento da Saúde Integral e Loita contra as Violencias Machistas 

ACCIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADE: 

 

 

PERSOAS PARTICIPANTES: 

Nº Mulleres: 

Idades: <18   � 18-30   � 31-50   � +50   � 

Nº Homes: 

Idades: <18   � 18-30   � 31-50   � +50   � 

AXENTES CON IMPLICACIÓN: 

 

UBICACIÓN: Nº horas: 

INDICADORES UTILIZADOS: 

 

 

VALORACIÓN DA ACTIVIDADE: 

 

PERÍODO DE EXECUCIÓN 

2018 2019 2020 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

 

 
     

OBSERVACIÓNS: 
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7. ANEXOS 
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7.1. Descrición das Políticas de Igualdade 
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O elemento que enmarca e aporta solidez ás políticas de igualdade dun territorio son os Plans 
Locais de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes. Estes deberán constituírse como 
un compromiso explícito e unha folla de ruta das liñas de igualdade a seguir por parte dun 
Concello determinado. 
A este respecto, o Concello de Ponteareas conta cunha ampla traxectoria que data do 1º Plan 
de igualdade iniciado no ano 2000 e, a creación da Vogalía da Muller no 1996, unido ao inicio 
de actividade do Centro de Información á Muller datado o 15 de xaneiro do mesmo ano. 
Na procura de aproximarnos ao coñecemento das Políticas de igualdade do Concello de 
Ponteareas, levamos a cabo unha análise documental que nos achega información sobre: 
Memorias de actividades; Plans de igualdade, e; Informes de avaliación dos citados Plans. 
 
Tendo en conta que o Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Ponteareas en 
vigor, é o correspondente ao período 2014-2016, e que atópase prorrogado ata fin do 2017 
en acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de decembro do 2016, abordamos a 
indagación documental acerca das actividades desenvolvidas neste marco temporal: Dende o 
2014 ata o 1º semestre do 2017, apoiándonos nas memorias anuais do CIM do 2014, 2015 e 
2016 e nos informes de actividades das accións desenvoltas no primeiro período semestral do 
2017. 
Non obstante, atopamos de interese debuxar o percorrido deste concello en materia de 
igualdade no último decenio, e para tal mester apoiámonos nos informes de avaliación do II e III 
Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Ponteareas, que 
abrangue os períodos 2004 a 2007 e do 2009 a 2012, respectivamente. 
 
Tendo en conta que os Plans de Igualdade son a folla de ruta en materia de igualdade dun 
territorio determinado, as avaliacións dos mesmos, son o documento indispensable á hora de 
valorar como se desenvolveu esa folla de ruta.  
A este respecto, contamos cos informes de avaliación dos Plans antes citados, en ambos casos a 
organización estrutural destes abrangue:  
1. Introdución: Na que se pon de manifesto o significado e a necesidade de avaliación. 
2. Avaliación da formulación: Coa descrición de como afecta o marco temporal e territorial á 

formulación do Plan. 
3. A aplicación do modelo e a análise da formulación: Parágrafos onde dende cada área de 

actuación, formúlase o tipo de intervención e a responsabilidade da mesma. 
4. Conclusións: Sinalando a valoración dos obxectivos e a valoración das actividades. 
5. Debilidades: Onde de xeito xeral noméanse os puntos febles. 
 
Estes informes son de carácter interno, con dirección das Concelleiras de Igualdade e traballo de 
campo, tratamento de datos e realización a cargo da directora do CIM. 
 

 

O INFORME DE AVALIACIÓN do II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 
Homes do Concello de Ponteareas (2004-2007), sinala que este “Plan é unha continuidade e 
mellora do I Plan de Igualdade de Oportunidades (2000-2003”)4..  
Este informe desenvolve unha avaliación da formulación na que se sinala “a vocación de manter o 
traballo desenvolvido e potenciar a presenza das mulleres en todos os ámbitos”. 
Respecto a análise de formulación, sinálase o traballo desenvolvido baixo o trinomio “áreas-
actividades-responsabilidade” tal como describimos no seguinte cadro: 
 

 

 

 

                                                 
4 Todas as cursivas amosan textos recollidos literalmente dos informes aos que se fan referencia 
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ÁREAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Saúde 
− Obradoiros de autoestima 
− Obradoiros de relaxación 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Servizos Sociais 

Cultura 

− Apoio ás mulleres na 
exposición das súas obras 
dende calquera 
manifestación artística 

− Apoio ao recoñecemento 
publico ás mulleres galegas 
a través do nomeamento de 
viaís públicos 

Concellería da Muller  

Educación 

− Actividades en 
conmemoración do 8 de 
marzo 

− Actividades en 
conmemoración 25 de 
novembro 

− Obradoiros de Educación 
afectivo-sexual 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Servizos Sociais 

Formación e 
Emprego 

− Difusión de alternativas 
ocupacionais 

− Alfabetización de mulleres 
estranxeiras 

− Asesoramento e orientación 
laboral 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Emprego 

Reforzo Social 
− Módulo de Igualdade de 

Oportunidades dirixido ao 
alumnado 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Emprego 

Urbanismo 

− Transmitir aos responsables 
municipais a necesidade de 
crear un hábitat dende a 
perspectiva de xénero 

Concellería da Muller  

Promoción e 
Participación 
Social 

− Información sobre servizos, 
actividades e recursos 
municipais de apoio á muller 

− Apoio administrativo ás 
vogalías da muller 

Concellería da Muller  

Deporte 
− Convenios con agrupacións 

deportivas basicamente 
femininas 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Deportes 

 

Respecto das conclusións da avaliación do II Plan explicítase que: 
− “Os obxectivos propostos son válidos e están apoiados en necesidades obxectivas e sentidas” 
− “A pesar das limitacións de recursos, tanto económicos como humanos, para levar a cabo o 

Plan desenvolvéronse accións en todas as áreas, aínda que dun xeito desigual”. 
− “Co plan ampliáronse e consolidáronse espazos de intervención e servizos fundamentais para 

atender a problemática das mulleres” 
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− “A totalidade das mulleres entrevistadas valoran positivamente as actividades realizadas a 
través do plan e dos servizos existentes” 

− “Aínda que se detectan carencias de tipo estrutural e económico o plan é valorado a través dos 
cuestionarios, de xeito positivo” 

− “Un dos puntos mellor valorados, é a creación do Consello Sectorial Municipal da Muller, 
baseándose na súa función principal quen non é outra que a de controlar, suxerir e mellorar as 
actuacións da Concellería da Muller dende tódolos grupos sociais do municipio” 

 
As autoras salientan que a principal debilidade do II Plan foi “a carencia de participación das 
asociacións nas actividades propostas” e apuntan que “o plan debería ter mobilizado un maior 
número de persoas, principalmente mulleres” 
 

O III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO 
CONCELLO DE PONTEAREAS desenvolvese entre o 2009 ao 2012 e ten como obxectivo xeral 
“Promover a Igualdade de Oportunidades entre as Mulleres e os Homes en tódalas actividades e 
políticas que se han de realizar dende a Administración Local”. 
Conta con diversas áreas de intervención: 

− Área de Sensibilización e Formación: Establecida coa finalidade de capacitar e formar 
en enfoque de xénero ás persoas con responsabilidade política e técnica do Concello e 
fomentar a sensibilización social en materia de igualdade de oportunidades. 

− Área de Emprego: Establecida coa finalidade de potenciar o eixe transversal da 
igualdade de oportunidades en tódalas actuacións relacionadas co área de emprego no 
Concello de Ponteareas, e; Sensibilizar á poboación do Concello sobre as necesidades de 
avanzar na igualdade de oportunidades no ámbito laboral e na corresponsabilidade 
familiar 

− Área de Promoción da Saúde Integral: Establecida coa finalidade de contribuír á 
mellora da saúde integral das mulleres ao longo do seu ciclo vital 

− Área de Prevención da Violencia contra as Mulleres: Establecida coa finalidade de 
Previr e paliar situacións de Violencia Doméstica o través da sensibilización cara actitudes 
de igualdade e a coordinación cos axentes sociais implicados 

− Área de Xénero e desenvolvemento: Establecida coa finalidade de crear as condicións 
para que as mulleres, como membros da comunidade, participen na toma de decisións, así 
como promover a súa incorporación activa en tódolos programas de desenvolvemento e 
axuda comunitaria 

− Área de Participación Social e Política: Establecida coa finalidade de Promover as 
condicións necesarias para facilitar a participación social e política das mulleres 

 
Cada unha destas áreas estrutúrase en programas específicos con obxectivos e actuacións 
propias. 
Do mesmo modo a avaliación sinala que esta deberá efectuar se a través dunha ficha tipo que 
conteña datos relevantes (descrición, datas, persoas destinatarias, ámbito territorial, profesionais 
implicados, coordinación, programas, servizos, áreas, externa, orzamento desagregado) e, dunha 
Comisión de Seguimento formada por representantes políticos, técnicos que se reunirán 
semestralmente, realizando un informe anual que se presentará ao Consello Sectorial Municipal da 
Muller. 
 
O INFORME DE AVALIACIÓN Do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 
Homes do Concello de Ponteareas (2009-2012) estrutúrase, ao igual que o anterior informe 
avaliativo, nunha avaliación da formulación, unha análise de formulación e conclusións. 
Respecto da primeira, sinalar, ao igual que na avaliación do II Plan, a vocación de manter o 
traballo desenvolvido e potenciar a presenza das mulleres en todos os ámbitos. 
Respecto da análise da formulación, realízase unha descrición de áreas, actuacións e 
responsabilidade, tal como amosamos a continuación: 
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ÁREAS ACTIVIDADES RESPONSABILIDADE COLABORACIÓN 

Sensibilización e 
Formación 

− Difundir alternativas 
ocupacionais 

− Alfabetizar ás mulleres 
estranxeiras 

− Asesoramento e 
orientación laboral 

− Cursos de alfabetización, 
formación laboral, 
autoestima, relaxación 

− Módulo de igualdade para 
o alumnado 

Concellería da Muller 

Concellería de 
Servizos Sociais 

 
Concellería de 
Educación  

Concellería de 
Emprego 

Emprego 

− Potenciar a participación 
das mulleres en cursos de 
alfabetización 

− Asesoramento e 
orientación laboral 

Concellería da Muller 
Concellería de 

Emprego 

Promoción da 
Saúde Integral 

− Obradoiros de Educación 
afectivo-sexual 

− Campañas de prevención 
de enfermidades 

− Promoción do auto 
coidado 

Concellería da Muller 
Concellería de 
Servizos Sociais 

Violencia contra 
as mulleres 

− Formalización da Mesa 
contra a Violencia de 
Xénero 

− Atención integral 
− Campañas informativas 

dirixidas ao alumnado dos 
IES 

− Elaboración dunha guía 
dirixida á poboación 
adolescente sobre 
Violencia de Xénero e 
distribuída nos Centros 
Escolares 

Concellería da Muller 

Concellería de 
Servizos Sociais 
Concellería de 
Educación 

Xénero e 
Desenvolvemento 

− Traballo con mulleres 
inmigrantes 

− Traballo con mulleres de 
etnia xitana 

Concellería da Muller  

Participación 
Social e Política 

− Información sobre 
servizos, actividades e 
recursos municipais de 
apoio á muller 

− Apoio administrativo ás 
vogalías da muller 

Concellería da Muller  

 

 
As conclusións explicitadas neste informe avaliativo son: 
− Obxectivos válidos e apoiados en necesidades obxectivas e sentidas 
− Desenvolvemento de accións en todas as áreas, aínda que de forma desigual 
− Balance positivo entre recursos e grao de execución 
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− A totalidade das mulleres entrevistadas valoran positivamente as actividades realizadas 
− O Plan é valorado de xeito positivo a través dos cuestionarios administrados 
− Un dos puntos mellor valorados é a atención integral ás vítimas de malos tratos 
En relación ás debilidades de este III Plan, sinalar a necesidade de mellora na participación de 
actividades por parte das asociacións 
 
Dende o 2014 ata 2016 as políticas de igualdade do Concello de Ponteareas guíanse a través 
do IV PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO 
CONCELLO DE PONTEAREAS. Este Plan ten vocación continuísta respecto dos anteriores 
deseñando varias áreas de intervención das que se desprenden obxectivos e estes 
operativízanse en accións. Finalmente sinálase a avaliación. 
 
A continuación describiremos, en xeral, as áreas, obxectivos e accións das que se compón: 
 

ÁREAS OBXECTIVOS ACCIÓNS 

Saúde 

− Contribuír á mellora da saúde das mulleres 
durante todo o seu ciclo vital.  

− Favorecer hábitos saudables e unha maior e 
mellor calidade de vida nun ambiente de 
respecto. 

− Informar/formar sobre riscos laborais 
− Elaborar materiais divulgativos e 

realizar talleres 
− Informar sobre recursos de 

planificación familiar 
− Realizar programas de saúde sexual e 

reprodutiva 
− Prevención de trastornos de 

alimentación entre adolescentes 
− Actividades de prevención de consumo 

de drogas 
− Mellora no acceso das mulleres á 

prevención do VIH/SIDA 
− Introdución da perspectiva de xénero 

en programas municipais de deporte 
− Promover participación das mulleres na 

práctica deportiva 

Acción 
Social 

− Manter ou incrementar os Servizos Sociais 
que dende este Concello se prestan, tendo 
en conta a boa repercusión que estes teñen 
na poboación en xeral e na feminina en 
particular.  

− Fomentar accións formativas dirixidas a 
mulleres en risco ou en situación de 
exclusión social, con especiais dificultades 
ao conxunto dos sistemas de Protección 
Social.  

− Mellorar o acceso das mulleres do medio 
rural ao conxunto de servizos que se 
ofrecen dende o medio urbano.  

− Mellorar a situación de saúde, tanto física 
coma psíquica das mulleres dende a 
perspectiva da prevención, co fin de evitar 
situacións de dependencia futuras.  

− Potenciar nas mulleres o desenvolvemento 
de habilidades que lles permitan ocuparse 
do seu benestar e a mellora na súa calidade 
de vida, evitando sentimentos de 
culpabilidade. 

− Impartir talleres formativos de 
autocoidado e  autoestima. 

− Intensificar a coordinación socio-
sanitario 

− Incluír a monomarentalidad como 
criterio de priorización para o acceso 
aos servizos destinados á infancia 
(escola infantil, ludoteca municipal). 

− Facilitar o coñecemento dos recursos 
sociais.  

− Incluír a perspectiva de xénero no 
deseño das medidas de Inclusión Social 

− Impulsar a realización de programas 
de habilidades parenterais  

− Fomentar a distribución paritaria do 
traballo doméstico entre homes e 
mulleres.  

− Fomentar actividades lúdico-formativas 
para atender a nenos e nenas fóra do 
horario escolar e en períodos 
vacacionais  

− Informar e asesorar as mulleres no 
eido laboral  

− Favorecer o acceso das mulleres en 
todos os programas municipais de 
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emprego e emprego-formación, 
priorizando mulleres vítimas de 
violencia de xénero e con cargas 
familiares.  

− Xestionar programas de prácticas en 
empresas.  

− Apoiar iniciativas de autoemprego 
− Promover campañas de sensibilización 

e divulgación entre os empresarios da 
bisbarra  

− Esixir como requisito ás empresas nos 
pregos municipais de contratación 
certificado de non estar condenadas 
por motivos de acoso sexual no 
traballo ou discriminación por razón de 
sexo.  

− Fomentar a corresponsabilidade entre 
homes e mulleres 

− Impulsar medidas que favorezan a 
conciliación da vida laboral, familiar e 
persoal  

− Programar as accións formativas en 
horarios compatibles coas mulleres 
coidadoras ou con fillos menores 

 Xuventude 

− Atender as necesidades da poboación nova 
evitando situacións de segregación ou 
discriminación por razón de sexo.  

− Promover a reflexión e a toma de 
conciencia das diferenzas sociais entre 
homes e mulleres para previr relacións 
futuras baseadas na violencia. _ Fomentar 
as diferentes modalidades de formación que 
tradicionalmente están asignadas ao xénero 
masculino.  

− Lograr unha maior participación da muller 
nova en actividades de carácter artístico e 
deportivo.  

− Informar á poboación, facendo fincapé na 
adolescencia, sobre a educación sexual 
entendida como educación dos sexos.  

− Promover o asociacionismo xuvenil 
feminino.  

− Xestionar a información administrativa e 
asesorativa no relacionado a dereitos, 
accesos a oportunidades e servizos para as 
mulleres novas, incluído o mantemento da 
información e documentación xuvenil. 

− Estudo sobre a situación da muller 
nova do Concello no ámbito laboral e 
educativo.  

− Talleres de coeducación nos centros 
educativos.  

− Procurar que á hora de organizar 
accións formativas dirixidas a mulleres 
se teña en conta a súa dispoñibilidade 
horaria  

− Organizar concursos literarios, 
fotográficos ou de pintura.  

− Xornadas educativas orientadas a 
informar sobre os recursos  

− Realizar actividades entorno á 
promoción da igualdade e prevención 
da violencia de xénero nos centros 
educativos.  

− Levar a cabo un programa de 
educación sexual.  

− Establecer un plan de formación 
continua sobre a dinamización 
sociocultural, ocio e tempo  

− Difusión do Servizo de Información 
Xuvenil  

Violencia 
de Xénero  

− Informar á sociedade do grave problema 
que constitúe para esta a violencia cara ás 
mulleres  

− Lograr a censura desta conduta por toda a 
sociedade 

− Sensibilizar a todos os axentes sociais 
que interveñen en casos de violencia de 
xénero.  

− Lograr unha coordinación entre os 
servizos para unha axeitada 
derivación. 

− Incentivar a formación en violencia de 
xénero aos axentes intervinientes. 

− Seguir coas actuacións do PIOMH 
anterior dirixidas á erradicación desta 
eiva social. 
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Ao igual que nos anteriores Plans, sinálase que a avaliación deberá efectuarse a través dunha 
ficha tipo que conteña datos relevantes (descrición, datas, persoas destinatarias, ámbito territorial, 
profesionais implicados, coordinación, programas, servizos, áreas, externa, orzamento 
desagregado) e, dunha Comisión de Seguimento formada por representantes políticos, técnicos que 
se reunirán semestralmente, realizando un informe anual que se presentará ao Consello Sectorial 
Municipal da Muller. 
 
Este Plan é o que se atopa en vigor, polo que nos seguintes parágrafos, amosamos as actuacións 
desenvolvidas durante os anos de vixencia deste IV Plan de Igualdade. 

 
------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES ANO 2014- 

Durante este ano cabe salientar a conmemoración tanto do 8 de marzo (Día Internacional da 
Muller), como do 25 de novembro (Día Internacional contra a Violencia de Xénero) 
 
Durante os meses de xaneiro e febreiro levouse a cabo unha RECOPILACIÓN DE RELATOS 
CON MOTIVO DO DÍA DA MULLER, no que participaron un total de 29 persoas, 21 mulleres e 
8 homes. Esta actividade tivo como finalidade visibilizar, a través dun traballo de investigación 
e recollida da memoria oral e da posterior filtraxe á escrita, mulleres anónimas da Vila que no 
século pasado dedicaron as súas vidas ao traballo como piares da familia. 
 
No IES Pedra da Auga de Ponteareas, durante un total de 6 horas distribuídas entre o 11 e 13 
de febreiro, tiveron lugar as CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE COMO PREVIR A VIOLENCIA, 
nas que participaron 31 alumnas e 26 alumnos de 4º da ESO (57 persoas). Esta actividade tiña 
como obxectivo achegar a mozos e mozas as nocións básicas sobre igualdade e violencia de 
xénero, facendo fincapé nas primeiras manifestacións desta violencia. 
 
O 7 de marzo ás 11 horas no Salón de Actos do Concello, celebrouse ACTO DE 
CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER no que participaron un total de 66 
persoas (47 mulleres e 19 homes). Este Acto-Xornada foi dedicado á conciliación da vida 
laboral, familiar e persoal, a través do relatorio da experiencia vital dunha empresaria da Vila. 
Abriuse unha quenda de preguntas e reflexións na que as persoas participantes explicitaron 
como viven a conciliación e as estratexias que utilizan para harmonizar o plano persoal, laboral 
e familiar. 
 
Na mesma data en horario de 12 a 12:30 horas e no Salon de Plenos do Concello de 
Ponteareas, tivo lugar a HOMENAXE ÁS MULLERES PONTEAREAS na figura da muller de mais 
idade do Concello como símbolo de todas as mulleres de Ponteareas. Despois da lectura do 
percorrido vital da homenaxeada, fíxoselle entrega dunha placa conmemorativa. Participaron 
un total de 66 persoas (47 mulleres e 19 homes) 
 
Como remate dos actos de conmemoración, abordouse a lectura do MANIFESTO 
INSTITUCIONAL con motivo do 8 de marzo, por parte da relatora do Acto-Xornada sobre a 
conciliación. 
 
Durante os meses de marzo, abril, maio e xuño traballouse na PARTICIPACIÓN DE MULLERES 
EN RISCO DE EXCLUSIÓN EN ACTIVIDADES CULTURAIS. Neste período traballaron 37 
mulleres na recollida e elaboración de materiais para as alfombras florais do Corpus de 
Ponteareas, participando na elaboración final das alfombras. Con esta actividade trabállase na 
integración das mulleres en situación de vulnerabilidade, achegándoas e mesturándose ,a través 
de actividades lúdicas, á poboación xeral en condicións de igualdade, en actividades de 
elevada representatividade da Vila. 
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A CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE ALIMENTOS E XOGUETES, na que participaron mulleres con 
fillos e fillas menores, tivo lugar durante os meses de novembro e decembro. Esta é unha 
actividade de captación, doazón e reparto de víveres e xoguetes para as familias do Centro de 
Reparto de Alimentos, fundamentalmente familias monomarentais. 
O material doado pola veciñanza de Ponteareas foi preparado e empaquetado por usuarias-
voluntarias do CIM. Posteriormente, e nun acto a porta pechada no Salón de Pleno do Concello 
de Ponteareas, os xoguetes foron distribuídos aos e ás menores polo “Papá Noël”. 
 
Finalmente, o 25 de novembro celebrando o Día Internacional da loita contra a Violencia de 
Xénero, tivo lugar unha MESA REDONDA no Salón de Plenos do Concello en horario de mañá, 
onde o persoal do CIM e as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado falaron sobre recursos 
xurídicos, sociais e psicolóxicos que existen a disposición das mulleres vítimas de violencia de 
xénero. Participaron 47 persoas (38 mulleres e 9 homes). 
 
Unha vez rematada a quenda de participación das persoas asistentes á Mesa Redonda, o 
alumnado dos IES de Ponteareas presentou, en forma de mural, as PANCARTAS que realizaron 
como actividade lectiva e transversal ao longo dos meses anteriores a esta conmemoración, nas 
que plasmaron a súa visión sobre a temática da Violencia de Xénero. 
 
Para o remate, e coa participación dos e das asistentes á Mesa Redonda, o alumnado e 
profesorado dos IES de Ponteareas, mais toda a poboación congregada ante este evento, 
deuse lectura ao MANIFESTO INSTITUCIONAL, elaborado con motivo da conmemoración da 
loita contra as violencias machistas. 
 

------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES ANO 2015- 

No ano 2015 celebrouse o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a través dun ACTO DE 
CONMEMORACIÓN que tivo lugar o día 9 do mesmo mes no Salón de Plenos do Concello no 
que participaron un total de 68 persoas (47 mulleres e 21 homes) durante dúas horas. Neste 
Acto, a modo de Xornada, falaron empresarias do sector agropecuario do municipio sobre os 
atrancos atopados á hora de por en marcha as súas experiencias empresariais. Ao finalizar o 
acto deuse lugar á lectura dun MANIFESTO INSTITUCIONAL e gardouse un minuto de silencio 
polas vítimas da violencia de xénero. As e os asistentes asinaron dito manifesto. 
 
Inserida nas actividades do 8 de marzo e na mesma data e ubicación que o anterior Acto de 
Conmemoración, celébrase a HOMENAXE ÁS MULLERES PONTEAREAS, con 65 participantes 
(49 mulleres e 16 homes). Esta homenaxe ten como obxectivo visibilizar a traxectoria de vida 
das mulleres do territorio, con especial mención ás de maior idade, que reciben unha placa 
conmemorativa por toda unha vida de traballo. 
 
Dende o 1 de xullo ao 31 de agosto de 9 a 14 horas, desenvolveuse o CAMPUS-TEA nas 
instalacións do CEIP Nosa Señora dos Remedios, participando 104 nenas e 97 nenos (un total de 
201) de entre 3 a 12 anos. Esta actividade ten como obxectivo facilitar a conciliación da vida 
persoal, laboral e familiar durante as vacacións escolares do verán, ao tempo que se propicia o 
desenvolvemento integral das e dos menores a través dunha programación que combina o xogo 
con actividades creativas, culturais e de coñecemento do contorno próximo, dende unha 
pedagoxía do lecer baseada na educación en igualdade e hábitos saudables.  
A nivel operativo a organización da actividade contempla quendas de participación quincenais 
ao longo do mes de xullo e agosto. 
 
Ao igual que o 8 de marzo, o 25 de novembro, Día Internacional contra as Violencias Machistas, 
é unha data de especial conmemoración. Durante o 2015 o Concello de Ponteareas desenvolveu 
diferentes actividades co obxectivo de visibilizar a problemática da violencia de xénero e de 
xerar unha conciencia social de rexeitamento. 
A programación comezou no mes de outubro coa organización do I CONCURSO ESCOLAR DE 
DEBUXO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO que contou coa participación do alumnado de 
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primaria e secundaria dos seguintes Centros Escolares: CEIP Nosa Señora dos Remedios, CEIP 
Fermín Bouza Brey; CEIP Ramiro Sabell Mosquera; CEIP Feliciano Barrera; Colexio La 
Inmaculada; CPR Santiago Apostol; CEIP Santiago de Oliveira; IES Val do Tea, e; IES Pedra da 
Auga. Esta actividade tivo como eixe central a elaboración dun debuxo en tamaño A4, onde se 
faga referencia a loita contra as violencia machistas, o prazo de entrega dos debuxos foi do 13 
ao 23 de outubro. A actividade foi filmada polos diferentes Centros Educativos, recollendo a 
análise e reflexión do alumnado sobre a violencia machista e o amor romántico. Unha vez 
valoradas as ilustracións, fíxose entrega de 3 premios para o nivel educativo de Primaria e 3 
para Secundaria. Debido á elevada participación e calidade dos debuxos acordouse nomear 8 
accésit. 
 
 
O 7 de novembro no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas en horario de mañá (10 a 
14h) e de tarde (17 a 19h) tivo lugar a XORNADA DA MULLER PONTEAREAS 2015. Nela 
participaron un total de 129 persoas (98 mulleres e 31 homes). Durante a xornada matinal tivo 
lugar ás 10 horas a inauguración do acto coa participación da Concelleira de Igualdade do 
Concello de Ponteareas, dona Verónica Carrera Blanco; Da Deputada provincial de Igualdade 
da Deputación de Pontevedra, dona Isaura Abelairas Rodríguez, e; Do Alcalde do Concello de 
Ponteareas, don Xosé Represas Giráldez.  
As 10:30h a Deputada no Parlamento Galego, dona Carme Adán Villamarín e a avogada e 
escritora dona Isabel Blanco Franco compartiron o relato: “Breve historia lexislativa da regulación 
sobre violencia sobre a muller: Reformas lexislativas e a súa incidencia na realidade social”. As 12h 
a psicóloga dona Rosa Faraldo Rivas abordou o relatorio “Centros de Información e Casas de 
Acollida. Orixe e xustificación. Situación actual”. Finalmente ás 13h tiveron lugar diversas lecturas 
a cargo de: Manrique Fernández; Xurxo Troncoso; Xosé Manuel Martinez; Manoel Ucha Díaz, e; 
Isabel Blanco Franco. 
 
A Xornada vespertina iníciase ás 17h co relatorio “A desigualdade e a invisibilidade como causa 
da violencia contra as mulleres” a cargo de dona Isabel Blanco Franco e de dona Rosa Faraldo 
Rivas, posteriormente e as 18h esta última relatora aborda a temática: “Ruta Crítica: 
Metodoloxía de traballo individual e grupal sobre Violencia de Xénero”. 
 
Como colofón a esta Xornada, en horario de oito da tarde e na Sala Multiusos do Auditorio 
Reveriano Soutullo, represéntase a cargo de “Trasno Novo Teatro“ a OBRA DE TEATRO 
“CONVERSAS NA CUNETA MENTRES A VIDA PASA ALA FORA“ que amosa o encontro de 
tres mulleres moi diferentes dun mesmo territorio que reflexionan sobre temas sociais de 
actualidade, nunha homenaxe ás mulleres represaliadas e asasinadas na posguerra, anónimas e 
esquecidas. 
 
Ao longo de todo o mes de novembro o espazo do balcón principal do Concello de Ponteareas 
estivo ocupado por unha grande PANCARTA co lema: “Ponteareas contra as Violencias 
Machistas” co obxectivo de amosar a implicación e rexeitamento deste Concello ante a Violencia 
de Xénero e, por na axenda pública a problemática da Violencia de Xénero. O día 25 de 
novembro –Día Internacional contra a Violencia de Xénero- a pancarta foi trasladada ata o 
balcón do Centro de Información á Muller, celebrándose o ACTO CONMEMORATIVO diante 
deste edificio onde, previo a diversas reunións cos colectivos sociais do territorio, concentráronse 
de 12 a 13h numerosas persoas vencelladas ao movemento asociativo e cidadá do territorio ao 
igual que persoas anónimas que quixeron amosar a súa condena a todo acto de Violencia 
Machista. Posteriormente, deuse lugar á lectura do MANIFESTO INSTITUCIONAL consensuado 
por toda a Corporación e a diferentes lecturas reivindicativas por parte de asociacións de: 
Persoas con diversidade funcional; Veciñais e Culturais; Comerciantes; Feministas; Rurais, etc. O 
acto rematou cun minuto de silencio en recordo das mulleres asasinadas a mans dos seus 
agresores e, coa solta de globos violetas por parte das persoas asistentes ao acto. 
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O 25 de novembro na Aula Multiusos da Biblioteca Municipal ten lugar un OBRADOIRO DE 
MICROMACHISMOS, de 17 a 19:30 horas ao que asistiron 29 mulleres e 3 homes (total de 32 
persoas).  Co obxectivo de comprender as consecuencias e causas da violencia non visible, do 
papel que xogan homes e mulleres nela e, da percepción que a sociedade ten dela. A 
dinamizadora -dona Lucía Vecino Souto- a través da interacción coas persoas asistentes, achega 
o papel da: Corresponsabilidade; Linguaxe sexista; Paternalismos; Publicidade; Educación; 
Prensa, etc. No sostemento da sociedade patriarcal. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ACTIVIDADES ANO 2016- 

No ano 2016 e inseridas na programación de actividades organizadas con motivo da 
conmemoración do 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, leváronse a cabo 
diversas accións do 5 ao 13 de marzo 
 
O 5 de marzo no Auditorio Reveriano Soutullo e de 18:30 a 20 horas proxectouse a PELÍCULA 
INFANTIL “BRAVE” que foi visionada por 250 persoas. O obxectivo foi achegar ás e aos mais 
cativos, a través dun filme actual de animación, como mulleres e homes poden subverter os roles 
e estereotipos de xénero, rachar cos modelos e convencións sociais e culturais que outorgan 
características, valores e inquedanzas baseadas no feito de nacer femia ou macho. 
 
Tamén o Auditorio Reveriano Soutullo foi o escenario da OBRA DE TEATRO 30 E TANTOS 
ÓSOS o 6 de marzo de 19 a 20:30 horas, cunha participación de 400 persoas. Esta obra 
cumpriu o obxectivo de potenciar a reflexión acerca das nosas vidas como mulleres. 30 e tantos 
ósos é unha viaxe de catro mulleres que cansadas de vivir escondidas baixo carcasas 
prefabricadas e adoptando condutas alleas, deciden transcender a pel e a carne a través da 
figura mítica da Loba, para chegar os seus ósos, á materia máis elemental, onde se inscribe a 
súa historia persoal e colectiva e áchase, desterrado o seu potencial mais vital e salvaxe. 
 
Dous días despois, o 8 de marzo de 12:45 a 14:15h  nos xardíns do Concello de Ponteareas, 
tivo lugar a LECTURA DUN MANIFESTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO 8 DE MARZO. 
Durante os meses anteriores a marzo, e baixo a dinamización do profesorado, os e as alumnas 
de 3º da ESO dos IES de Ponteareas (Val do Tea e Pedra de Auga) analizaron e reflexionaron 
sobre a situación de desigualdade na que viven as mulleres polo feito de que a sociedade lles 
outorgue un papel subsidiario ao dos homes. O produto deste traballo agromou en diferentes 
formas de expresión artísticas: Narracións, raps, interpretacións, etc., todos eles manifestos que 
o día 8 de marzo tiveron a oportunidade de reflectir neste acto. Co mesmo obxectivo de 
reivindicar os dereitos das mulleres o alumnado e profesorado do Conservatorio Municipal de 
Ponteareas actuou neste acto. 
 
O 11 de marzo de 18:30 a 20:30 horas, tivo lugar no Auditorio Reveriano Soutullo unha 
CHARLA-COLOQUIO SOBRE A SAUDE NA MULLER á que asistiron 23 persoas (16 mulleres e 
7 homes). Co obxectivo de afondar na importancia que ten na vida diaria das mulleres 
desenvolver hábitos de vida saudables e niveis básicos de autocoidado, a médica do Centro de 
Saúde de Sárdoma dona Mª Concepción Curces Artero e o enfermeiro do Centro de Saúde de 
Ponteareas don Nemesio Boente Tienda, expuxeron as pautas básicos de coidados na vida das 
mulleres. 
 
Ao día seguinte, 12 de marzo, e na sala Multiusos do Auditorio Reveriano Soutullo, 
desenvólvense unha CHARLA-COLOQUIO SOBRE O PAPEL DAS MULLERES NAS 
COMUNIDADES DE MONTES de 18 a 20 horas. Nela participan 50 persoas, 23 homes e 27 
mulleres. A actividade estivo a cargo de dona Araceli Freire Cedeira, doutora en Historia 
Contemporánea; Dona Amelia González Pino, Presidenta da CM de Fontela, e; Dona María 
Xesús Rodríguez, Presidenta da CM de Ponteareas. Esta actividade pretendeu visibilizar o 
papel histórico das mulleres na explotación forestal e agropecuaria, como foron invisibilizadas e 
os retos aos que se enfrontan na actualidade nas Comunidades de Montes. 
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A última actividade arredor do 8 de marzo foi o ACTO HOMENAXE MULLERES 
TRABALLADORAS, celebrado no Auditorio Reveriano Soutullo o 13 de marzo de 18 a 20:30 
horas e ao que asistiron sobre 250 persoas. Este acto tivo como obxectivo recoñecer 
publicamente o traballo e ás achegas á comunidade das mulleres da Vila. As mulleres 
recoñecidas foron propostas polas Asociacións Veciñais, Asociacións Culturais e, Comunidades de 
Montes tanto do casco urbano como das parroquias de Ponteareas. Despois de realizar un 
percorrido polas súas vidas, fíxoselles entrega dun agasallo conmemorativo. 
Compre sinalar que durante o mes de marzo no balcón principal do Consistorio estivo 
pendurada unha PANCARTA co lema: “Todas somos Traballadoras”, a modo de slogan que 
visibiliza o 8 de marzo como o día de todas ás mulleres e a vinculación destas co mundo do 
traballo remunerado e non remunerado. 
 
Dende o 23 de xuño ao 31 de agosto desenvólvese o CAMPUS-TEA, nas instalacións do CEIP 
Nosa Señora dos Remedios, no que participaron 70 menores (24 nenas e 46 nenos). Este 
Programa de actividades lúdicas de verán,  tivo  como  obxectivo  propiciar a conciliación da 
vida familiar e laboral no período non lectivo do verán, ao tempo que se potenciou o 
desenvolvemento integral das nenas e nenos a través dunha programación  que combinou  o  
xogo  con   actividades creativas, culturais e de coñecemento do entorno próximo, dende unha  
pedagoxía do lecer baseada  na  educación en igualdade e hábitos saudables. 
Durante esta edición a organización foi estruturada en catro quincenas, ás que hai que engadir 
as datas do mes de xuño. En todas as quendas é sensiblemente superior o grupo de 
participantes de Primaria, agás a primeira do mes de xuño. 
 
Do mesmo xeito que o Día Internacional da Muller -8 de marzo- constitúese en Ponteareas como 
data de referencia na loita a favor dos dereitos das mulleres, o 25 de novembro –Día 
Internacional contra a Violencia de Xénero-, é a referencia na loita contra ás violencias 
machistas. Dende esta perspectiva, arredor desta data organízase unha programación co 
obxectivo de visibilizar esta problemática e desenvolver unha concienciación social de 
rexeitamento.  
 
Ao igual que no ano anterior a programación comezou no mes de outubro coa organización, 
neste caso, do II CONCURSO ESCOLAR DE DEBUXO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO que 
contou coa participación do alumnado de primaria e secundaria dos seguintes Centros Escolares: 
CEIP Nosa Señora dos Remedios, CEIP Fermín Bouza Brey; CEIP Ramiro Sabell Mosquera; CEIP 
Feliciano Barrera; Colexio La Inmaculada; CPR Santiago Apostol; CEIP Santiago de Oliveira; IES 
Val do Tea; IES Pedra da Auga; e neste ano o IES Barral. Esta actividade tivo como eixe central 
a elaboración dun debuxo en tamaño A4, onde se fixese referencia a loita contra as violencia 
machistas, o prazo de entrega dos debuxos foi do 10 ao 24 de outubro. A actividade foi 
filmada polos diferentes Centros Educativos, recollendo a análise e reflexión do alumnado sobre 
a violencia machista e o amor romántico. Unha vez valoradas as ilustracións fíxose entrega de 3 
premios para o nivel educativo de Primaria e 3 para Secundaria. 
 
O 12 de novembro, e en horario de 9 a 14 horas, tivo lugar na Sala Multiusos Reveriano 
Soutullo, a XORNADA DA MULLER na que participaron un total de 54 persoas (33 mulleres e 
21 homes). 
As 10 horas inaugurou o Acto A Presidenta da Deputación de Pontevedra, dona Carmela Silva 
Rego; O Alcalde de Ponteareas don Xosé Represas Giráldez, e; A Concelleira de Igualdade e 
Benestar Social do Concello de Ponteareas, dona Verónica Carrera Blanco. 
As 10:30h dona María Ramos Martín e don Juan Antonio Sagredo Cañavete, na súa calidade 
de fiscais, abordaron o “Tratamento xudicial da violencia de xénero nas novas tecnoloxías”. 
Posteriormente ás 12 horas don José Armando García Veiro, Oficial Xefe do EVAP de Vigo, 
proseguiu co relatorio: “Actuación dos Corpos de Seguridade ante a violencia nas novas 
tecnoloxías”. Finalmente, dona Rosa Fontaíña, Voceira e Coordinadora da Rede de Mulleres 
Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, abordou o relatorio: “Perspectiva psicolóxica da 
violencia de xénero nas novas tecnoloxías”. Ao remate abriuse unha rolda de preguntas entre as 
persoas asistentes. 
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O 18 de novembro nas instalacións do complexo deportivo Colexio Virxe dos Remedios, tivo 
lugar un CURSO DE AUTODEFENSA PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA de 18 a 20 
horas, no que participaron 16 mulleres. Esta actividade tiña como obxectivo que as mulleres 
vítimas de violencia de xénero, e con orde de protección, adquirisen as nocións básicas de 
autodefensa a partir da neutralización do agresor en situacións de conflito, dando lugar á 
derrota do adversario sen danalo. 
 
Como colofón ás actividades arredor do 25 de novembro, o 20 deste mes e as 20h, 
escenificouse a OBRA DE TEATRO: AS FILLAS BRAVAS, no auditorio Reveriano Soutullo. Esta 
obra conta a historia de tres mulleres que rachan cos estereotipos de xénero gardando a 
estirpe doutras mulleres. 
 
Cabe destacar a colaboración do Concello de Ponteareas na cesión de locais coa asociación 
FestiVal das Brétemas, asociación cultural integrada por mozas e mozos na defensa, apoio e 
difusión da cultura, música e lingua galega que no 2016 leva a cabo a súa V edición baixo o 
título: V Festival das Brétemas’ 2016. Corpos e sexualidades. 
 
 
------------------------------------------------------------ACTIVIDADES 1º SEMESTRE ANO 2017- 

De xaneiro a xuño do 2017, as actividades centráronse, fundamentalmente, en tarefas internas. 
Dende o mes de xaneiro ata xullo desenvolveuse un labor de REESTRUCTURACIÓN DO 
CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER. Esta tarefa tivo como obxectivo dar un novo pulo ao 
Centro na procura dunha sistematización e organización que permita un funcionamento acorde 
aos parámetros do Decreto 130/2016 do 15 de setembro. 
Para elo, reestruturouse o cadro de persoal, nomeando unha nova directora, que con 
anterioridade desenvolvía funcións de psicóloga no Centro. Do mesmo modo, realizouse un 
primeiro achegamento diagnóstico que proporcionou un coñecemento básico sobre o 
funcionamento dos servizos e recursos de atención, apoio e intervención á vítimas de violencia de 
xénero xestionados polo Concello de Ponteareas. 
Posteriormente propuxéronse, e leváronse a cabo, as primeiras intervencións de urxencia sobre 
os servizos e recursos que proporcionan atención, apoio e intervención á vítimas de violencia de 
xénero, no Concello de Ponteareas, asegurando o funcionamento básico destes. Finalmente se 
traballou en tarefas de apoio e supervisión relativas ao funcionamento do CIM, tanto do persoal 
como da atención. 
Para levar a cabo estas actividades foi fundamental definir e supervisar as tarefas de dirección, 
de asesoramento xurídico e de atención psicolóxica; Afianzar o método de documentación do 
traballo a través do soporte informático do servizo, procurando seguir unha pauta fixa que 
facilite o seguimento do traballado; Organizar e pautar as accións relativas ás subvencións; 
Supervisar e reorganizar o sistema documental de arquivo, garantindo o alta e seguimento das 
usuarias na BD e a apertura de expediente en formato papel, etc. 
 
Entre as actividades e actos públicos que tiveron lugar este ano, resaltar a participación do 
Concello no proxecto de acción artística impulsado pola Deputación de Pontevedra “MULLERES 
EN ACCIÓN. VIOLENCIA ZERO” na loita contra a violencia machista e a reivindicación da 
igualdade de xénero. O 19 de xaneiro ás 12:00h na Praza Maior de Ponteareas, tivo lugar 
unha acción artística de sensibilización dirixida ao alumnado. A través da performance 
“VERBALIZACIÓN”, guiada pola artista plástica Fabiola Mecías nun continuo verbal e corporal, 
as e os alumnos participantes elaboraron un mural dividido e custodiado polos centros 
educativos. 
 
O 8 de marzo –Día Internacional da Muller- tivo como acto central de conmemoración a 
HOMENAXE ÁS MULLERES TRABALLADORAS celebrado o 19 de marzo ás 18 horas no 
Auditorio Reveriano Soutullo, asistindo arredor de 90 persoas, entre mulleres e homes. Coa 
finalidade de recoñecer publicamente o traballo e as achegas das mulleres de Ponteareas á 
comunidade, ten lugar esta homenaxe centrado en visibilizar a mulleres que son propostas polo 
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movemento asociativo do lugar. Combinado coa lectura dos seus percorridos vitais 
desenvolveuse unha actuación musical a cargo do cuarteto instrumental TANGATA 
 
O 20 de abril proxéctase ás 20:00h no Auditorio Municipal, o documental “MULHERES DA 
RAIA” de Diana Gonçalves sobre o papel activo e invisibilizado de oito mulleres na loita pola 
supervivencia na fronteira galego-portuguesa nos tempos do contrabando e a emigración. 
 
Durante este ano, e coincidindo coa reorganización estrutural do CIM, refórzase o traballo coa 
base de datos achegada dende a Secretaría Xeral de Igualdade, polo que a data de remate 
desta descrición, atopámonos en condicións de amosar os seguintes datos relativos ao perfil das 
persoas atendidas e das consultas realizadas polas mesmas. 
• O Centro de Información á Muller do concello de Ponteareas, durante o primeiro semestre 

do 2017, atendeu a 118 persoas. 115 mulleres e 3 homes 
• Respecto do PERFIL, sinalar: 

o Que o 73% das persoas que fan constar a súa idade teñen entre 25 e 54 anos 
o Que respecto ao seu estado civil, o 44% están divorciadas, ou en trámites de 

separación, ou divorcio, ou separadas de feito ou legalmente.  O 28% casadas, e o 
19% son persoas solteiras. 

o 6 de cada 10  mulleres (61%) teñen persoas dependentes ao seu cargo 
o O 75% teñen descendencia, e o número medio é 1 ou 2 fillas/fillos por muller. 
o En relación aos estudos, o 44% ten Estudos Primarios Obrigatorios, o 23% cursou 

Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Medio e, o 21% carece de estudos. 
o Respecto do hábitat o 53% corresponde a o medio urbano. 
o O 78% das persoas usuarias do servizo non teñen emprego 

• Respecto das CONSULTAS realizadas polas 118 persoas usuarias, estas ascenderon a 229. 
O que representa unha media de 2 consultas por persoa atendida: 

o O 44% son de Atención psicolóxica 
o O 23% de Violencia de Xénero5 
o O 16% de Asesoramento Xurídico 
o O 15% de Información sobre recursos 

 
-----------------------------------------------------ANÁLISE ACCIÓNS IV PLAN DE IGUALDADE- 

Unha vez amosados os datos das accións contidas nas memorias do CIM relativas aos anos de 
vixencia do IV Plan de Igualdade, realizaremos unha análise das mesmas e da súa adecuación 
ao citado Plan. Asumindo unha valoración final do Plan no que abordar de forma cuantitativa o 
realizado e unha valoración cualitativa por parte dos axentes intervinte e da comunidade. 
 
Respecto das actividades levadas a cabo no período de vixencia do Plan, atopamos as 
seguintes características xerais: 
1. As actividades atópanse centralizadas en dúas datas clave na loita a favor dos dereitos 

das mulleres: O 8 de marzo –Día Internacional da Muller- e 25 de novembro –Día 
Internacional da loita contra as violencias machistas- 

2. Determinadas actuacións replícanse anualmente: Manifestos do 8 de marzo e do 25 de 
novembro; Homenaxe ás mulleres de Ponteareas; Xornadas do 25 de novembro; Campus-
Tea; Concurso Escolar, etc. 

3. A diversidade de tipoloxías e de colectivos destinatarios das accións.  
 

                                                 
5 É importante sinalar que o sistema de clasificación da BD fai que a introdución de datos non sexa un 
espello da casuística atendida, xa que as consultas de violencia de xénero tamén se clasifican como 
“psicolóxicas” e “xurídicas” pero non se reflicten no apartado específico de “atención psicolóxica” e de 
“asesoramento xurídico”, e moitos dos casos de Violencia de Xénero son introducidos como “atención 
psicolóxica” e como “asesoramento xurídico”, polo que non se reflicten en “violencia de xénero” 
 



  

  

- 91 - 

Respecto do 1º punto, sinalar que a celebración de datas clave facilita a organización de 
programacións estables e esperables ano tras ano, tamén que a posición temporal destas dúas 
datas -1º cuadrimestre e 3º cuadrimestre do ano-, permite a celebración de actividades fora de 
períodos estivais. Por outra banda, no eido da igualdade estas dúas datas visibilizan a loita 
contra a discriminación das Mulleres nas súas diferentes manifestacións. Non obstante, xerar 
unha programación máis extensa no tempo, pode permitir achegar outras posibilidades e 
pautar outros tempos.  
 
Exemplos da concentración de actividades nestas datas é: 
− Ano 2014, do total de accións desenvolvidas neste período, o 50% insírense no 8 de marzo 

e 40%  no 25 de novembro. 
− No 2015 un 27% das actividades desenvolvéronse arredor do 8 de marzo, e o 64% no 25 

de novembro. 
− O 2016 conmemora o 8 de marzo cun 58% da totalidade de accións, e o 25 de novembro 

cun 34%. 
 
O 2º punto pode deberse ao resultado do éxito de determinadas accións baixo a máxima “o 
que funciona mantense”. Nas valoracións que se achegan dende as memorias amósase uns niveis 
positivos e/ou moi positivos de valoración. A este respecto, engadir que en ocasións o costume 
pode levar a repetir accións sen realizar unha valoración rigorosa dos niveis de satisfacción, 
eficacia e, eficiencia de determinadas medidas.  
As accións mais replicadas son: A lectura de manifestos; A homenaxe ás mulleres da Vila; A 
Xornada da Muller; O Concurso Escolar de debuxo contra a Violencia de Xénero, e; O Campus-
Tea. 
 
O 3º punto sinala a existencia de accións que pola súa finalidade son principalmente de: 
− Visibilización (Homenaxe ás mulleres, Pancartas…) 
− Formación (Charla Micromachismos, Curso autodefensa, Charlas Violencia de Xénero…) 
− Conciliación (Campus-Tea…) 
− Dinamización (Concurso Escolar de debuxos contra a Violencia de Xénero…) 
− Sensibilización (Xornadas da Muller, Charla saúde…). 
 
Accións, que aínda que destinadas á poboación xeral, pretenden incidir na participación de 
diferentes colectivos:  
− Mulleres maiores (Homenaxe as Mulleres…) 
− Mozas e mozos (Charlas Violencia de Xénero, Concurso Escolar…) 
− Asociacións (Manifestos…) 
− Mulleres en situación de exclusión social (Recollida de xoguetes, Actividades para mulleres 

en situación de exclusión social...) 
− Mulleres vítimas de violencia de xénero (curso de autodefensa...) 
− Nenos e nenas (Campus-Tea...), etc.  
Compre salientar a existencia dunha oferta en igualdade de características artísticas: Obras de 
teatro; Proxeccións audiovisuais; Actuacións musicais; Performance, etc.  
 
Todas estas accións relatadas nos parágrafos anteriores, poden situarse nas diferentes áreas de 
traballo e obxectivos sinaladas polo IV Plan, non obstante, a carencia de indicadores e dun 
cadro de temporalización, así como de informes de seguimento, impídennos achegarnos a unha 
avaliación máis exhaustiva, percibindo que o IV Plan non foi estritamente considerado á hora de 
programar actividades. 
− ÁREA de SAÚDE operativizada no obxectivo de Contribuír á mellora da saúde das mulleres 

durante todo o seu ciclo vital e Favorecer hábitos saudables e unha maior e mellor calidade de 
vida nun ambiente de respecto. A acción que pode subscribirse é a Charla-Coloquio sobre a 
Saúde na Muller realizada no ano 2016 
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− ÁREA de ACCIÓN SOCIAL que conten os seguintes obxectivos: Manter ou incrementar os 
Servizos Sociais que dende este Concello se prestan, tendo en conta a boa repercusión que estes 
teñen na poboación en xeral e na feminina en particular; Fomentar accións formativas dirixidas 
a mulleres en risco ou en situación de exclusión social, con especiais dificultades ao conxunto 
dos sistemas de Protección Social; Mellorar o acceso das mulleres do medio rural ao conxunto 
de servizos que se ofrecen dende o medio urbano; Mellorar a situación de saúde, tanto física 
coma psíquica das mulleres dende a perspectiva da prevención, co fin de evitar situacións de 
dependencia futuras; Potenciar nas mulleres o desenvolvemento de habilidades que lles permitan 
ocuparse do seu benestar e a mellora na súa calidade de vida, evitando sentimentos de 
culpabilidade. As actividades realizadas no 2014 son: Acto de Conmemoración do Día 
Internacional da Muller dedicado á conciliación da vida laboral, familiar e persoal;  
Participación de Mulleres en risco de Exclusión en actividades culturais; A campaña de 
recollida de alimentos e xoguetes. Durante o 2015: Acto de Conmemoración do Día 
Internacional da Muller dedicado á participación de mulleres empresarias no sector 
agropecuario; O Campus-Tea como actividade que potencia a conciliación. Finalmente o 
ano 2016 tivo como actividades de Acción Social: Charla-Coloquio sobre o papel das 
Mulleres nas Comunidades De Montes e a organización e desenvolvemento do Campus-
Tea. 

 
− ÁREA de XUVENTUDE conformada para: Atender as necesidades da poboación nova 

evitando situacións de segregación ou discriminación por razón de sexo; Promover a reflexión e 
a toma de conciencia das diferenzas sociais entre homes e mulleres para previr relacións futuras 
baseadas na violencia; Fomentar as diferentes modalidades de formación que tradicionalmente 
están asignadas ao xénero masculino; Lograr unha maior participación da muller nova en 
actividades de carácter artístico e deportivo; Informar á poboación, facendo fincapé na 
adolescencia, sobre a educación sexual entendida como educación dos sexos; Promover o 
asociacionismo xuvenil feminino; Xestionar a información administrativa e asesorativa no 
relacionado a dereitos, accesos a oportunidades e servizos para as mulleres novas, incluído o 
mantemento da información e documentación xuvenil. 
As actividades realizadas durante o 2014 son: Charlas sobre Violencia de Xénero 
dirixidas ao alumnado dos IES, Pancartas realizadas con motivo do 25 de novembro, 
Concurso Escolar de debuxos contra a Violencia de Xénero. Durante o 2015 repítese o 
Concurso Escolar de debuxos contra a Violencia de Xénero e, no 2016 proxéctase a  
Película infantil “BRAVE” co obxectivo de subverter os roles e estereotipos de xénero 
 

- ÁREA de VIOLENCIA DE XÉNERO con dous obxectivos: Informar á sociedade do grave 
problema que constitúe para esta a violencia cara ás mulleres e Lograr a censura desta conduta 
por toda a sociedade. Nesta área pódese inscribir os Manifestos do 25 de novembro do 
ano 2014 e 2015, a Xornada da  Muller celebrada durante todos os anos de vixencia do 
Plan, o obradoiro de Micromachismos impartido no 2015 e o Curso de Autodefensa 
desenvolvido no 2016. A estas accións hai que engadir o traballo desenvolvido polo CIM 
como servizo específico de atención integral de mulleres vítimas de violencia de xénero 
 

Dende esta perspectiva podemos CONCLUÍR que: 
− As áreas con maior nivel de desenvolvemento son: Acción Social, Violencia de Xénero e 

Xuventude 
− Pola contra a área menos desenvolvida é a de Saúde 
− Algunhas accións poden encadrarse en mais dunha área, por exemplo actividades con 

contidos de violencia de xénero e destinados á mocidade (Charlas sobre Violencia de 
xénero) 

− No percorrido de actividades atopamos algunhas que non poden ser inseridas en ningunha 
área do IV Plan, como as de homenaxe ás mulleres maiores. 
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7.2. Indagación do territorio de Ponteareas 

dende a perspectiva de xénero 
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-7.2.1--------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO- 

A continuación, amosamos os principais resultados da indagación que serán analizados nos 
apartados específicos. 
 
Respecto do Territorio: 
− A metade da poboación da comarca de O Condado habita no concello de Ponteareas. 
− A relación mulleres-homes de Ponteareas é de 51-49, valor aproximado tamén para datos 

provinciais e Galegos. 
− O centro da vila reúne ao 53% de toda a poboación. As parroquias de Xinzo e Areas 

superan os 1.000 habitantes, pola contra Nogueira, Cumiar, San Lourenzo de Oliveira e 
Paredes non chegan aos 200. 

 
Respecto da Poboación: 
− Ponteareas conta con 22.963 habitantes (11.777 mulleres e 11.186 homes). Na última 

década Ponteareas gaña 970 habitantes o que representa un incremento dun 4%. 
− O maior peso da poboación atópase na franxa de idade de 16 a 64 anos (68%), os e as 

menores de 16 anos representan o 17% e as persoas maiores de 64 anos o 15%. Nas dúas 
primeiras clasificacións mulleres e homes teñen valores similares, para as persoas maiores a 
proporción é de 58-42. 

− En canto á poboación estranxeira, o país máis representado é Portugal. No caso das 
estranxeiras o segundo posto é Brasil e o terceiro Colombia, para os estranxeiros o segundo 
tamén é Brasil e o terceiro Venezuela. Non obstante, as diferenzas por sexo obsérvanse en 
Brasil e Colombia, xa que mentres o número de mulleres e homes procedentes de todo o 
resto de países é similar, no caso de Brasil a porcentaxe de mulleres é dun 65% por un 
35% de homes, e no caso de Colombia esta porcentaxe sitúase nun 68% de mulleres e un 
32% de homes. 

− A inmigración redúcese entre o 2006 ao 2016 nun 40%, mentres que a emigración o fai nun 
5%, sen observar diferenzas por sexo. 

− O saldo migratorio de Ponteareas é negativo, con maior incidencia nas mulleres. Os datos 
provinciais e galegos amosan saldos positivos. 

− A idade media de mulleres e homes (42 e 40 respectivamente) é mais baixa que os datos 
comarcais, provinciais e galegos. 

− Comparativamente Ponteareas ten unha taxa bruta de natalidade maior que os datos 
comarcais, provinciais e galegos, non obstante, atópase en clara recesión. 

− Ponteareas é o territorio onde hai menor taxa bruta de mortalidade, comparativamente coa 
comarca, provincia e Galicia. 

− O saldo vexetativo de Ponteareas é positivo ao contrario do que acontece a nivel comarcal, 
provincial e Galego. O que dá conta de que hai máis nacementos que defuncións. Non 
obstante, presenta un crecemento real negativo (ao igual que a comarca, provincia e 
Galicia) debido, no caso de Ponteareas, ao saldo migratorio negativo. 

− Ponteareas ten menor índice de envellecemento que a comarca, provincia e Galicia. Por 
cada 100 persoas menores de 20 anos en Ponteareas hai 79 maiores de 65, en Galicia hai 
154 e na provincia de Pontevedra 123. Este envellecemento amósase feminizado: De cada 
100 mulleres menores de 20 anos hai 91 mulleres maiores de 65 anos e por cada 100 
homes menores de 20 anos hai 67 homes maiores de 65 anos. 

− No ano 2016 en Ponteareas, por cada 100 persoas en idade laboral hai 50,67 persoas 
que dependen delas por xuventude ou vellez. A relación entre a dependencia de mulleres e 
homes amosa unha diferenza de maior dependencia das mulleres de 9 puntos nos datos 
provinciais e de 10 puntos nos datos galegos. Non obstante, a diferenza entre o índice de 
dependencia de mulleres e homes en Ponteareas para o ano 2016 é de 5,86. 
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Respecto do Mercado Laboral: 
− O tecido produtivo non presenta diferenzas salientables respecto do provincial: O 58% das  

empresas o son na categoría de autónomos ou autónomas, 1 de cada 4 empresas atópanse 
encadradas no sector servizos e, o 87% das empresas ou non teñen persoal empregado ou 
teñen menos de dous.  

− Dos 10.922 contratos iniciais que se realizaron no 2016, o 53,50% foron asinados por 
mulleres (5.847) e o 46,50% (5.082) por homes. O 96% destes contratos son temporais, 
datos similares aos provinciais e Galegos. 

− A maior contratación inicial correspondese con persoas con estudos secundarios (71%). Desta 
porcentaxe global o 55% son asinados por mulleres e o 45% por homes. 

− O seguinte maior nivel de contratación inicial en relación cos estudos son os estudos 
primarios (18%), repartido equitativamente entre mulleres e homes. 

− As persoas sen estudos representan un 3% da contratación inicial. Desagregando este dato 
por sexo o 38% son mulleres e o 62% son homes. Para datos provinciais a correspondencia 
é dun 22% para mulleres e 78% para homes. 

− A maior diverxencia por razón de sexo atópase nas persoas con estudos superiores (8%). A 
porcentaxe de mulleres neste segmento é do 69% de mulleres. En datos provinciais as 
porcentaxes son cuasi equilibradas (56% mulleres e 44% homes). 

− Ao igual que na provincia, máis do 82% dos contratos realizados o son na modalidade: “de 
obra e servizo” ou “eventual por circunstancias da produción”.  

− Cruzando a modalidade de contrato coa variable sexo atopamos que a contratación por 
“obra ou servizo” é maioritaria para os homes (63%) e a de “eventual por circunstancias de 
produción” é sensiblemente superior para as mulleres (57%). 

− En Ponteareas os contratos a tempo parcial representan máis da metade de todos os 
contratos (58%), na provincia esta porcentaxe é o 33%. En termos xerais, en  
Ponteareas de cada 10 contratos 6 o son a tempo parcial; En todo o territorio de 
Pontevedra a proporción é de 3 a 10. Observando a variable sexo, do total dos contratos 
a tempo parcial de Ponteareas de cada 10, 6 corresponden a traballadoras e 4 a 
traballadores. Pola contra, nos relativos a tempo completo 7 corresponden a homes e 3 a 
mulleres. 

− As mulleres desempregadas de Ponteareas superan aos homes en 23 puntos, mentres que 
esta diferenza en datos provinciais é de 11 puntos. 

− Mentres que a realidade en Ponteareas marca unha relación positiva entre o incremento de 
idade e incremento de situación de desemprego, na provincia de Pontevedra a maior idade 
menor desemprego. 

− En Ponteareas hai maior paro feminino en todas as idades excepto o tramo de 16 a 19 
anos onde o número de desempregadas e desempregados é igual. Dos 35 aos 49 anos o 
paro de mulleres de Ponteareas, case dobra ao masculino. 

− O maior nivel de desemprego feminino e masculino, acontece nas persoas con estudos 
secundarios.  

− O sector servizos é o que concentra maior taxas de desemprego e nel 7 de cada 10 
persoas desempregadas son mulleres. Entre o colectivo de persoas sen emprego anterior 8 
de cada 10 son mulleres. 

 
Respecto do Benestar Social: 

− No 2016 hai maior número de homes pensionistas da seguridade social (2.152) que de 
mulleres que perciben pensión (2.091). É convinte ter en conta que un grande número de 
pensionistas son persoas maiores de 65 anos e, que o número de mulleres maiores de 65 
anos é moi superior ao de homes maiores desta idade.  

− Respecto do importe medio das pensións, os datos provinciais amosan un importe maior que 
os de Ponteareas. 

− As mulleres de Ponteareas cobran de media un 28% menos nas súas pensións que os seus 
homólogos masculinos, o que se traduce en 268€/mes menos. 
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− As mulleres son o 74% das Pensións Non Contributivas no territorio de Ponteareas, mentres 
que esta mesma porcentaxe é dun 67% para a provincia de Pontevedra.  

− 7 de cada 10 persoas perceptoras da Renda de Integración Social Galega (RISGA) son 
mulleres. Cabe destacar que nos últimos 9 anos o número de homes que perciben RISGA se 
multiplica por 6. 

− A Taxa de risco de pobreza ou exclusión social por áreas achega os seguintes datos no 2012: 
En Galicia a taxa era de 23,58; Na provincia de Pontevedra de 26,86; En Pontevedra Sur 
(área xeográfica que inclúe o concello de Ponteareas), a taxa era de 33,12. No último ano 
do que dispomos datos –ano 2015- este mesmo dato ascende a 37,22. 

 
Respecto da Violencia de Xénero: 
− Nos últimos sete anos 398 mulleres foron asasinadas no Estado Español a mans dos seus 

agresores. Compre lembrar que as estatísticas non recollen ás vítimas de violencia de 
xénero que se suicidan, nin as que morren días despois, nin os e as menores asasinadas, nin 
datos das mulleres vítimas segundo a clasificación da Declaración sobre a eliminación da 
violencia contra a muller da ONU. 

− Dende o 2013, e no marco galego, o número de denuncias por violencia de xénero vai en 
incremento. 4 de cada 10 mulleres que denuncian en Galicia viven na provincia de 
Pontevedra. 

− O ano con mais condenas por violencia de xénero en Galicia foi o 2015 (493). Tendo en 
conta que o número de denuncias interpostas ese ano foi de 5.210, poderíamos afirmar que  
só  o 9,5% das denuncias rematan con condenas. 

− Dende o ano 2012 ata o 2014, o partido xudicial de Ponteareas incrementa nun 75% o 
número de denuncias interpostas por violencia de xénero, pasando de 103 a 181. Do 
mesmo modo prodúcese un decremento no ano 2015 e 2016, que fai que o número de 
denuncias do 2016 (126) aseméllese ás interpostas no ano 2010 (120). 

− De cada 10 Ordes de Protección incoadas, 6 son adoptadas. 
− O perfil das mulleres atendidas no Centro de Información á Muller de Ponteareas amosa 

que: O 78% teñen entre 25 a 54 anos; O 35% están divorciadas, ou en trámites de 
separación, ou divorcio, ou separadas de feito ou legalmente, e o 30% son persoas 
solteiras, e o 23% casadas; O 54% teñen descendencia, e o número medio é 1 ou 2 
fillas/fillos por muller; O 59% teñen Estudos Primarios Obrigatorios, e o 29% cursou 
Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Medio; Respecto do hábitat o 62% corresponde 
ao  medio urbano, e; O 83% das persoas usuarias do servizo non teñen emprego. 

− Respecto das consultas realizadas polas 147 persoas usuarias, estas ascenderon a 451. O 
que representa unha media de 3 consultas por persoa atendida: O 36% tiveron Atención 
psicolóxica; O 27% Asesoramento Xurídico; O 19% Información sobre Recursos, e; O 15% 
atópanse clasificadas no epígrafe Violencia de Xénero. 
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-7.2.2--------------------------------------------------------------------------------------TERRITORIO6- 
 
O concello de Ponteareas esta situado no sur da provincia de Pontevedra, e ten como límites ao 
norte o concello de Pazos de Borbén, ao leste os concellos de: Mondariz; Mondariz-Balneario e; 
As Neves. Ao sur os Concellos de Salvaterra de Miño e de Salceda de Caselas, e finalmente ao 
oeste os concellos de Mos e de O Porriño. 
 
Dende unha perspectiva territorial e social é a cabeceira da comarca de O Condado, composta 
polos concellos de: Mondariz; Mondariz-Balneario; As Neves; Salvaterra de Miño e; o propio 
concello de Ponteareas. Ponteareas sinálase como o concello con maior poboación (22.963 
habitantes no ano 2016)  e superficie (125,56 Km2) de todos os que compoñen a comarca de O 
Condado. Non obstante, anos atrás a división comarcal era a de “Condado – Paradanta”, o 
que abarcaba os mencionados concellos, máis: Arbo, A Cañiza, Covelo e Creciente, o que fai 
que na actualidade Ponteareas siga sendo unha vila central na vida destes municipios.  
 
 
Na actualidade, podemos encadrar a Ponteareas no marco da Rexión Urbana de Vigo-
Pontevedra, constituíndo un dos centros de ordenación funcional e estrutural desta área 
metropolitana no seu ámbito Este. 
 
Tendo en conta a súa ubicación, Ponteareas conéctase cos centros neurálxicos máis importantes a 
través da estrada N-120 e a autovía A-52, cunha distancia a Vigo de 25 Km. E a Portugal de 
12 Km. 
 
Respecto a súa climatoloxía indicar que Ponteareas posúe un clima oceánico atlántico con 
abundantes precipitacións e temperaturas suaves no inverno –con medias de 8,5 ºC- e cálidas 
no verán –medias de 21,5 ºC- . No relativo ao espazo forestal, sinalar que este atópase 
distribuído entre a propiedade particular e o “man común”, contando este último coa maior 
superficie. As especies mais numerosas son o piñeiro e o eucalipto, aínda que existe unha gran 
superficie desarborada debido a dedicación, anos atrás, dos montes a actividade gandeira. Por 
outra banda, a superficie de cultivo dedícase fundamentalmente á vide e produtos da horta.  
 
En relación a hidroloxía, sobresaír a case unívoca vinculación do río Tea (afluente do río Miño) 
con toda a rede fluvial de Ponteareas, e neste sentido sinalar a forte relación deste río co 
territorio. Atravesa o municipio de norte a sur, situando o centro da vila no centro do seu val, e 
as restantes 23 parroquias arredor das súas ladeiras O Tea vertebra todo o territorio 
determinando os espazos de produción forestal, de cultivo, de esparexemento e ocio, así como o 
patrimonio histórico e natural.  
 
O Patrimonio natural, histórico-material e inmaterial é moi abondoso.  
Sobre o patrimonio natural sinalar a importancia ambiental do río Tea, os espazos forestais 
como os montes de A Picaraña, O Galleiro, Landín, etc. Tamén a existencia dunha flora e fauna 
diversa: Especies de fento específicas, mexilón de río, libélulas tizón esmeralda, anguías, garzas, 
etc. Sobre o histórico-material sobresaír: O Castro de Troña, enclave da cultura castreña 
Galega; As pontes de Os Remedios e de As Partidas; As igrexas románicas de Angoares e 
Cumiar e a barroca de Areas; O Castelo de Sobroso; O Convento de Canedo, etc. 
 
Non obstante, compre sinalar a importancia do patrimonio inmaterial concretado na vinculación 
da vila coa música clásica a través de compositores de amplo e elevado recoñecemento 
(Reveriano Soutullo e Rogelio Groba) e tamén coa existencia de Bandas e Escolas de Música de 
marcado carácter histórico en diferentes parroquias. Outra mostra do patrimonio inmaterial é o 
desenvolvemento de alfombras florais con motivo da festividade do Corpus Christi, actividade 

                                                 
6 Unha das fontes documentais utilizadas para a elaboración deste apartado é o documento elaborado 
para a EDUSI: Ponteareas, hábitat saudable 
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declarada de Interés Turístico Nacional en 1968 e no 2009 Festa de Interese Turístico 
Internacional. 
 
Como sinalabamos nos parágrafos anteriores Ponteareas sitúase na Comarca de O Condado, 
contando co maior número de habitantes da mesma. 
  

Gráfico-1. Distribución da POBOACIÓN da comarca de O Condado. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
O gráfico anterior amosa que a metade da poboación da comarca habita no concello de 
Ponteareas. En canto a desagregación por sexo, a proporción de mulleres-homes é similar nos 
catro municipios (51-49), presentando a maior porcentaxe de homes Mondariz-Balneario (52%) 
e co mesmo dato, pero a inversa, o de maior número de mulleres, As Neves. 
Esta relación, -por cada 100 habitantes, 51mulleres e 49 homes- é tamén é o valor aproximado 
da provincia de Pontevedra e do total do territorio de Galicia. 
 

Gráfico-2. Distribución da DENSIDADE dos concellos da comarca de O Condado. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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O gráfico 2 amosa as variacións do territorio da comarca en canto á densidade7. A excepción 
de Mondariz-Balneario (que conta cunha extensión de 2,31 Km2 e representa o 1% da 
poboación total da comarca) Ponteareas é o territorio con maior nivel de densidade, o que 
significa que é o máis fortemente poboado. 
 
No seguinte gráfico ilústrase esta mesma medida en relación aos territorios de referencia 
(Comarca, Provincia e Galicia), observando unha densidade similar á provincial. 
 

Gráfico-3. DENSIDADE Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
O total de poboación de Ponteareas no 2016 é de 22.963 persoas, das que 11.777 son 
mulleres (51%) e 11.168 son homes (49%). Esta poboación atópase distribuída en 24 
parroquias, non obstante, existe unha parroquia que concentra mais da metade dos e das 
ponteareáns: San Miguel de Ponteareas, o centro da Vila que reúne ao 53% de toda a 
poboación (6.257 mulleres e 5.904 homes) (gráfico 4). 

 

Gráfico-4. POBOACIÓN San Miguel de Ponteareas e resto parroquias de Ponteareas. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
                                                 
7 Relación entre o número de habitantes que viven nun territorio e a extensión do mesmo.

 

 



  

  

- 100 - 

 

A continuación visualizamos a distribución da poboación por parroquias, exceptuando San 
Miguel por polarizar o maior número de poboación. 
 

 

Gráfico-5. POBOACIÓN das parroquias de Ponteareas segundo sexo coa exclusión de San Miguel 

(Ponteareas centro). 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
As parroquias de Xinzo e Areas superan os 1.000 habitantes, pola contra Nogueira, Cumiar, 
San Lourenzo de Oliveira e Paredes non chegan aos 200, especialmente esta última na que hai 
censados 57 habitantes. Respecto dos quilómetros cadrados das parroquias, as que contan con 
máis extensión son: Padróns (16,96 Km2), Xinzo (12,94 Km2) e, Guláns (10,61 Km2). As que 
abranguen menor territorio son: Angoares (1,62 Km2), Fontenla (1,67Km2) e, Oliveira (2,1 
Km2). De acordo a estes parámetros, a maior densidade de poboación atópase en Angoares 
(281 hab/Km2), Areas (191 hab/Km2) e, Fontenla (169 hab/Km2), mentres que a menor 
ubícase nas parroquias de Paredes (28 hab/Km2), Cumiar e Padróns (37 habitantes por 
quilómetro cadrado, en ámbalas dúas parroquias) 
Respecto á porcentaxe de mulleres e homes, ningunha destas parroquias rompe a distribución 
da poboación total (51-49) de forma significativa. 
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-7.2.3--------------------------------------------------------------------------------------POBOACIÓN- 

Neste apartado expóñense unha serie de indicadores descritivos da situación demográfica de 
Ponteareas co obxectivo de obter información que nos permita analizar a estrutura, composición 
e evolución da poboación, e realizar unha análise comparativa temporal entre distintos ámbitos 
xeográficos: comarcal, e/ou provincial, e/ou autonómico. 
A fonte documental, a través da que recollemos os datos aquí envorcados, explotados e 
analizados é o Instituto Galego de Estatística (IGE). 
 

Comezamos analizando a evolución da poboación no último decenio. 

Táboa-1.Comparativa POBOACIÓN do Concello de Ponteareas segundo sexo 2006-2016 

Mulleres Homes Total 
Anos 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

2006 11.258 51,2% 10.734 48,8% 21.993 

2016 11.777 51,3% 11.186 48,7% 22.963 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Nesta última década Ponteareas gaña 970 habitantes o que representa un incremento dun 4%, 
pero esta variación da poboación haberá que relacionala cos territorios de referencia 
(Comarca, Provincia, Galicia) e observar a evolución anual da poboación dende o 2006 ata o 
2016. 

 

 

 

Gráfico-6.Evolución serie POBOACIÓN do Concello de Ponteareas. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-7. Evolución serie cifras POBOACIONAIS de referencia da Comarca de  

O Condado. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Gráfico-8. Evolución serie cifras POBOACIONAIS de referencia da  

provincia de Pontevedra. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-9. Evolución serie cifras POBOACIONAIS de referencia Galicia. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
Todos os territorios analizados amosan perda de poboación. En Ponteareas, a comarca de O 
Condado e Galicia, o ano con maior número de poboación é o 2011, mentres que na provincia 
de Pontevedra é o 2012. 
No caso do concello de Ponteareas a perda de poboación entre o ano 2011 ao 2016 é de 598 
persoas o que representa un decremento do 2,5% de poboación, para a comarca a perda é de 
1.490 habitantes (-3,4%) e o descenso de galegos e galegas foi de 52.871 habitantes (-1,9%) 
No caso da provincia de Pontevedra a maior punta de poboación ocorre no 2012, perdendo a 
1 de xaneiro do 2016 a cantidade de 9.566 (-1%). 
Outro dato a amosar, é que mentres que no caso de Ponteareas e da provincia de Pontevedra 
a cifra de poboación actual é similar á do 2008/2009, na comarca de O Condado hai que 
retrotraerse ao 2007/2008. Non obstante, no caso de Galicia as cifras de poboación actuais 
son as existentes no 2005. 
 
 
Deseguido abordamos a estrutura da poboación segundo grandes grupos de idade. Esta 
clasificación aporta información sobre distribución –dende a óptica da poboación activa- da 
poboación moza, adulta e, a poboación de maiores.  
 

Táboa-2. Poboación segundo sexo e GRANDES GRUPOS DE IDADE. Ponteareas 2006 

Mulleres Homes Total 
Grupos idade 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

- 16 anos 1.820 48,40% 1.940 51,60% 3.760 

16-64 anos 7.404 49,94% 7.423 50,06% 14.827 

+ 64 anos 2.035 59,75% 1.371 40,25% 3.406 

TOTAL 11.259 51,19% 10.734 48,81% 21.993 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
 
 



  

  

104 

 
 

Táboa-3. Poboación segundo sexo e GRANDES GRUPOS DE IDADE. Ponteareas 2016 

Mulleres Homes Total 
Grupos idade 

Absoluto % Absoluto % Absoluto 

- 16 anos 1.908 48,80% 2.002 51,20% 3.910 

16-64 anos 7.602 50,26% 7.523 49,74% 15.125 

+ 64 anos 2.267 57,71% 1.661 42,29% 3.928 

TOTAL 11.777 51,29% 11.186 48,71% 22.963 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A táboa 2 e 3 amosan a distribución no ano 2006 e no 2016 da poboación por grandes grupos 
de idade desagregados por sexo. A grandes liñas podemos afirmar que nestes últimos dez anos 
a poboación de Ponteareas ascende en case 1.000 habitantes, e que a proporción total de 
mulleres e homes permanece cuasi invariable e gardando a proporción 51-49 sinalada en 
apartados anteriores. Non obstante, a proporción mulleres-homes nas persoas maiores de 64 
anos é de 60-40 no 2006 e de 58-42 para o ano 2016, o que evidencia un maior peso, en 
decremento, de mulleres entre as persoas maiores de 64 anos.  
 
Centrándonos na táboa 3 imos analizar a estrutura da poboación desagregada por sexo.  

 

Táboa-3.1. Poboación segundo sexo por GRANDES GRUPOS DE IDADE. Ponteareas 2016 

Mulleres Homes 
Grupos idade 

Absoluto % Absoluto % 

- 16 anos 1.908 16,20% 2.002 17,90% 

16-64 anos 7.602 64,55% 7.523 67,25% 

+ 64 anos 2.267 19,25% 1.661 14,85% 

TOTAL 11.777 100% 11.186 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A táboa anterior reflicte que o maior peso da poboación, tanto para mulleres como para 
homes, atópase na franxa de 16 a 64 anos, pero mentres para o grupo de homes o segundo 
grupo en peso é o de menores de 16 anos (17,90%), para as mulleres o é do de maiores de 
64 anos (19,25%) 
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Nas seguintes táboas establecemos unha comparativa da estrutura da poboación a nivel local, 
comarcal, provincial e de Galicia 
 

Táboa-4. MULLERES por GRANDES GRUPOS DE IDADE.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 

 Ponteareas O Condado Prov. Pontevedra Galicia 

- 16 a. 1.908 16,20% 2.973 13,92% 63.895 13,10% 167.801 11,91% 

16-64 a. 7.602 64,55% 13.266 62,10% 306.412 62,81% 859.678 61,02% 

+ 64 a. 2.267 19,25% 5.119 23,98% 117.488 24,09% 381.237 27,07% 

TOTAL 11.777 100% 21.352 100% 487.795 100% 1.408.716 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 
A través da táboa 4 constatamos que tanto a poboación de mulleres menores de 16 anos, como 
a de 16 a 64 anos é sensiblemente maior en Ponteareas que nos territorios de referencia, e que 
a de mulleres maiores de 64 anos é 5 puntos porcentuais menor que a da comarca e da 
provincia, e 8 puntos menor que a de Galicia. 
 

Táboa-5. HOMES por GRANDES GRUPOS DE IDADE.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 

 Ponteareas O Condado Prov. Pontevedra Galicia 

- 16 a. 2.002 17,90% 3.226 15,75% 68.296 14,96% 178.205 13,60% 

16-64 a. 7.523 67,25% 13.629 66,57% 303.457 66,47% 851.531 65,01% 

+ 64 a. 1.661 14,85% 3.621 17,68% 84.798 18,57% 280.073 21,38% 

TOTAL 11.186 100% 20.476 100% 456.551 100% 1.309.809 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A lectura establecida para a táboa 4, é aplicable aos datos contidos na táboa 5. Ao igual que 
no caso da poboación de mulleres, os homes do grupo de menores de 16 e os de 16 a 64 anos 
presentan maior porcentaxe en Ponteareas que en calquera territorio de referencia. Os maiores 
de 64 anos tamén son porcentualmente menos, pero con menores distancias que no caso das 
mulleres: 3 puntos porcentuais menos que os datos comarcais; 4 puntos porcentuais para os 
datos provinciais, e; entre 6 e 7 para os datos de Galicia 
 
En liñas xerais podemos afirmar que a poboación de mulleres e homes de Ponteareas 
presenta maior peso de poboación moza e adulta e menor de poboación maior de 64 anos 
que a comarca de O Condado, a provincia de Pontevedra e Galicia. 
 
A continuación abordamos a análise da poboación estranxeira, tanto no seu peso sobre a 
poboación total como na súa procedencia, mediante datos globais, datos desagregados, anos 
de evolución e comparativas territoriais. 
 

Táboa-6. Comparativa poboación total e POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo.  
Ponteareas 2006-2016 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

 

Mulleres Homes Poboación Total 
Ano 

Abs. Estranx. % Abs. Estranx. % Abs. Estranx. % 

2006 11.259 564 5,00% 10.734 466 4,34% 21.993 1.030 4,68% 

2016 11.777 460 3,90% 11.186 419 3,74% 22.963 879 3,83% 
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A táboa 6 amosa que a nivel xeral o peso da poboación estranxeira en Ponteareas diminuíu nos 
últimos dez anos en 0,85 puntos. Ao observar os datos desagregados, no caso das mulleres o 
decremento do 2016 respecto do ano 2006 é de 1,1 punto porcentual, no caso dos homes 
redúcese a un 0,6 puntos porcentuais. Tanto no ano 2006 como no 2016 o número de 
estranxeiras e levemente superior ao de estranxeiros. 
 
 

Táboa-7. Comparativa poboación total e porcentaxe de POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia.2006-2016 

Ponteareas O Condado Prov. Pontevedra Galicia 
 

% mull. % hom. % mull. % hom. % mull. % hom. % mull. % hom. 

Ano 2006 5,00% 4,34% 3,56% 3,73% 2,85% 3,14% 2,67% 2,66% 

Ano 2016 3,90% 3,74% 3,73% 4,08% 3,13% 3,35% 3,16% 3,32% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A táboa 7 amosa as porcentaxes de mulleres e homes estranxeiros en relación ao total da 
poboación en cada un dos territorios de referencia. Compre sinalar que todos os datos 
comarcais, provinciais e galegos son maiores para o ano 2016, á inversa que o ocorrido en 
Ponteareas onde tanto a porcentaxe de mulleres estranxeiras como a de homes estranxeiros é 
superior no ano 2006. O que pode significar unha perda do peso da poboación estranxeira no 
ano 2016 para o territorio de Ponteareas en comparación co resto de territorios nos que se 
incrementa o peso desta. 
Non obstante, o 3,90% de poboación de mulleres estranxeiras no total de mulleres ponteareáns 
do anos 2016, é superior ao de todos os territorios analizados. No caso dos homes (3,74%) 
tamén o é con excepción dos datos comarcais que marcan un 4,08%. 
No ano 2016 o peso das e dos estranxeiros no municipio era levemente maior que en calquera 
territorio de referencia. 
 

Gráfico-10. Procedencia da POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo en Ponteareas. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

Ao analizar a procedencia das persoas estranxeiras (gráfico 10), observamos como a meirande 
parte destas proveñen, case cos mesmos datos, de Europa (990 persoas) e América (976 
persoas). Con todo, apréciase que mentres na poboación Europea o número de mulleres e homes 
é moi similar, as mulleres americanas representan un 60% de toda a poboación americana que 
no ano 2016 está empadroada en Ponteareas 
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Tendo en conta este dato, é convinte analizar esta poboación desagregada por sexo e por país 
de procedencia. 

 
Gráfico-11. Procedencia por países da POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo. Ponteareas. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
O gráfico anterior (gráfico 11) amosa como o país máis representado, tanto por mulleres como 
por homes é o Portugués. No caso das estranxeiras a curva sitúa en segundo posto a Brasil e 
terceiro Colombia, para os estranxeiros o segundo tamén é Brasil e o terceiro Venezuela. Non 
obstante, as diferenzas por sexo obsérvanse en Brasil e Colombia, xa que mentres o número de 
mulleres e homes procedentes de todo o resto de países é similar, no caso de Brasil a 
porcentaxe de mulleres é dun 65% por un 35% de homes, e no caso de Colombia esta 
porcentaxe sitúase nun 68% de mulleres e un 32% de homes. 
 
A continuación amosamos os gráficos dos territorios de referencia (comarca, provincia, Galicia) 
con respecto a esta variable. 
 

Gráfico-12. Procedencia por países da POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo. O Condado. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-13. Procedencia por países da POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo.  

Prov. Pontevedra. 2016 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Alemania Francia Portugal Arxentina Brasil Colombia

mulleres homes
 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

Gráfico-14. Procedencia por países da POBOACIÓN ESTRANXEIRA segundo sexo. Galicia. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

A curva que amosa o territorio de O Condado (gráfico 12), é similar en canto á poboación 
maioritariamente feminina de Brasil e Colombia. No entanto, mostra unha poboación Portuguesa 
levemente masculinizada 
En relación ao gráfico 13, da poboación estranxeira da provincia de Pontevedra, a 
predominancia de poboación portuguesa non é tan sinalable como en Ponteareas e a comarca 
amosando unha tendencia de mulleres. A poboación brasiliana e colombiana tamén expresa 
valores máis elevados no caso das mulleres. 
Por último o gráfico 14, amosa a poboación estranxeira no conxunto de Galicia, sinalando –ao 
igual que nos outros territorios- a primacía da poboación Portuguesa, máis para homes que 
para mulleres. Pero mentres a poboación arxentina, ao igual que na provincia de Pontevedra, é 
maior que todas as restantes no caso dos homes, a de Brasil é Colombia obtén valores máis 
elevados no caso das mulleres. 
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Unha vez analizado o peso da poboación estranxeira no total da poboación, sinalamos os datos 
de emigración e inmigración para o 2016 nos territorios de referencia, así como o saldo 
migratorio8. 
 

Gráfico-15. Comparativa EMIGRACIÓN e INMIGRACIÓN segundo sexo. Ponteareas. 2006-2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
O gráfico anterior (15) visualiza un maior movemento da poboación na década anterior, sobre 
todo no que atinxe á inmigración que redúcese no ano 2016, nun 40%, pasando de 1.324 
persoas a 780. A emigración só sufre unha redución dun 5%. En referencia ás diferenzas por 
sexo, en canto a inmigración e inmigración tanto no ano 2006 como no 2016 a correspondencia 
é case 50-50. 
 

Táboa-8 EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN e SALDO MIGRATORIO segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

A táboa 8, amosa os datos do movemento migratorio de Ponteareas e territorios de referencia 
para o 2016. Sinalar que en todos os territorios a proporción de mulleres e homes, tanto da 
poboación inmigrante como da emigrante, gardan unha correspondencia parella.  
Os saldo migratorios de Ponteareas e da súa comarca son negativos, mentres que os provinciais 
e os de Galicia son positivos. Non obstante, e de acordo co gráfico 15, no 2006 o saldo 
migratorio de Ponteareas foi positivo en 460 persoas. Namentres, hai unha diferenza entre 
Ponteareas e O Condado: No saldo negativo de Ponteareas o maior peso o teñen as mulleres 
(26 de 44), e en O Condado o teñen os homes (61 de 106). 
Os datos provinciais e de Galicia amosan maior número de inmigrantes que de emigrantes, cun 
maior peso das mulleres respecto dos homes (os dous territorios amosan unha proporción de mais 
dun 60%). 
 
                                                 
8 Diferenza entre o número de persoas inmigrantes e o número de persoas emigrantes 

 

Ponteareas O Condado Prov. Pontevedra Galicia  

Mull. Hom. Total Mull. Hom. Total Mull. Hom. Total Mull. Hom. Total 

Inmigr. 384 396 780 753 788 1.541 14.453 14.485 28.938 46.057 45.210 91.267 

Emigr. 410 414 824 798 849 1.647 13.708 14.078 27.786 44.139 44.103 88.242 

Saldo 
Migrat -26 -18 -44 -45 -61 -106 +745 +407 +1.152 +1.918 +1.107 +3.025 
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A continuación analizaremos diversos indicadores demográficos, durante os anos establecidos e 
nos territorios de referencia: Idade media; Taxa bruta de natalidade; Idade media á 
maternidade; Taxa bruta de mortalidade, e; Evolución do crecemento vexetativo. 
  

Táboa-9. Comparativa da IDADE MEDIA da poboación segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 
 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

Ponteareas 40,1 37,6 38,9 42,3 40,2 41,3 

O Condado 43,7 40,0 41,9 45,2 42,1 43,7 

Prov. Pontevedra 43,3 39,9 41,7 46,3 43,0 44,6 

Galicia 45,5 42,2 43,9 48,1 44,9 46,5 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
A idade media de mulleres e homes de Ponteareas (táboa 9) é a menor nos anos e territorios  
analizados. Do mesmo modo, a idade media das mulleres é, en cada un dos anos e dos 
territorios, superior á dos homes sempre e en cada caso. Por outra banda observamos que 
nestes dez anos, a idade media de mulleres e homes medrou en todos os territorios.  
 
 

Táboa-10. Comparativa da TAXA BRUTA DE NATALIDADE.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2015 

 Ano 2006 Ano 2015 

Ponteareas 11,91 7,51 

O Condado 9,50 6,68 

Prov. Pontevedra 8,94 7,43 

Galicia 7,82 7,12 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

A táboa 10 indica o total de nacementos por cada mil habitantes no 2006 e 2015 en todos os 
territorios de referencia. Comparativamente Ponteareas ten a taxa bruta de natalidade maior, 
tanto no 2006 como no 2015, non obstante, esta atópase en clara recesión. Mentres a diferenza 
entre os valores do ano 2006 e do 2015 na comarca é de 2,8 nacementos; Na provincia é de 
1,5 nacementos, e; En Galicia é de 0,7 nacementos; En Ponteareas é de 4,4 nacementos. 
Paralelamente podemos observar que a diferenza entre o número de nacementos da provincia 
de Pontevedra e Ponteareas no ano 2006 era preto de 3 (2,97), no ano 2015 chegan a 
desaparecer as diferenzas (0,08) 
 

Táboa-11. Comparativa da IDADE MEDIA Á MATERNIDADE 
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2015 

 Ano 2006 Ano 2015 

Ponteareas 31,21 32,48 

O Condado 30,78 32,02 

Prov. Pontevedra 31,17 32,63 

Galicia 31,55 32,55 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Un dato complementario á taxa bruta de natalidade é a idade media á hora de ter 
descendencia (táboa 11). Neste último decenio a idade media de maternidade incrementouse 
nunha media de 1 ano en todos os territorios. Tanto no ano 2006 como no 2015 Ponteareas 
sitúase entre os valores provinciais e galegos, mentres que a comarca de O Condado é a que 
ten unha media de idade máis baixa.  

 

 

Táboa-12. Comparativa da TAXA BRUTA DE MORTALIDADE 
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2015 

  Ano 2006 Ano 2016 

Ponteareas 8,58 9,09 

O Condado 10,27 11,30 

Prov. Pontevedra 9,07 9,81 

Galicia 10,74 11,62 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

A táboa 12 amosa como Ponteareas é o territorio onde hai menor cantidade de defuncións 
producidas en 1 ano por cada 1.000 habitantes. Se ben existe un crecemento xeral dende o 
2006 ata o 2016 en todos os territorios no número de falecementos, Ponteareas é o que 
presenta menor diferenza (0,5) entre o número de defuncións ocorridas no 2006 e o 2016. 
 
Tendo en conta os datos analizados nas táboas anteriores, compre analizar o saldo vexetativo9. 
Para facilitar a visualización deste dato utilizaremos unha gráfica por territorio 

 

 

Gráfico-16. Evolución do SALDO VEXETATIVO. Ponteareas. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

                                                 
9
 Diferenta entre nacimientos e defunción ocorridos nun territorio dado durante un tempo definido 
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Gráfico-17. Evolución do SALDO VEXETATIVO. O Condado. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 
 

Gráfico-18. Evolución do SALDO VEXETATIVO. Prov. Pontevedra. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

Gráfico-19. Evolución do SALDO VEXETATIVO. Galicia. 2006 a 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE  
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Da lectura destes gráficos podemos afirmar que Ponteareas é o único territorio que presenta 
saldos positivos mantidos no tempo, só o ano 2014 e 2015 presentan saldos negativos, para 
repuntar no 2016 e colocar a vila con máis número de nacementos que defuncións. A comarca 
ten saldos negativos ininterrompidos dende o ano 2010, e ao igual que en Ponteareas o ano 
2016 é un ano de recuperación chegando a datos do ano 2013 e 2014. Pontevedra, ao igual 
que O Condado, amosa saldos negativos dende o 2010, non obstante, frea en parte a caída no 
ano 2014 para seguir despois con tendencia á baixa. Finalmente Galicia é o que presenta un 
panorama máis desolador, a evolución do ano 2006 ao 2016 é sempre en negativo amosando 
unha leve repunta no 2014 –ao igual que en Pontevedra- para volver a establecer unha liña 
clara de baixada. 
En todos os territorios analizados o ano 2008 é o que amosa mellores valores, positivos para 
todos os territorios excepto Galicia.  
 
Non obstante, outro dato de grande interese é o crecemento real dunha poboación10, e tendo 
en conta que temos os saldos vexetativos dos territorios e que a táboa 7 amosa os saldos 
migratorios, mostramos, na seguinte táboa, o crecemento real para o ano 2016 de Ponteareas, 
O Condado, a provincia de Pontevedra e Galicia. 
 

Táboa-13. CRECEMENTO REAL. Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 

 Ano 2016 

Ponteareas -26 

O Condado -216 

Prov. Pontevedra -1.300 

Galicia -9.496 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Todos os datos da táboa 13 son negativos, o que significa que no 2016 Ponteareas, ao igual 
que os territorios de referencia, perde poboación. Ao analizar este dato a través da táboa 8 
(saldos migratorios) e dos gráficos 16, 17, 18 e 19 (saldos vexetativos) podemos afirmar que a 
perda de poboación de Ponteareas no 2016 é debida a un saldo migratorio negativo (-44) no 
que emigran máis persoas das que inmigran (780 fronte a 824), xa que o saldo vexetativo é 
positivo (+18) xa que nacen máis persoas das que morren. Este dato é moi salientable xa que 
aínda que os datos provinciais e galegos de crecemento real son negativos, o son moito máis con 
referencia ao saldo vexetativo (para Pontevedra -2.452 e para Galicia -12.521), non obstante 
o saldo migratorio é positivo nestes dous territorios durante o 2016 (Pontevedra +1.152 e 
Galicia +3.025) o que significa maior fluxo de inmigración que de emigración. 
 
Para finalizar este apartado, analizaremos determinados indicadores de poboación: Índice de 
envellecemento; Índice de sobre envellecemento; Índice de dependencia global, e; Índice de 
masculinidade. 
 

Táboa-14. Comparativa do ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 
 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

Ponteareas 87,19 58,48 72,74 90,98 66,81 78,57 

O Condado 131,11 81,54 105,59 131,52 88,50 108,89 

Prov. Pontevedra 121,82 76,67 98,55 147,89 99,71 122,86 

Galicia 159,94 106,11 132,26 182,85 126,44 153,69 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

                                                 
10
 Saldo vegetativo máis inmigrantes e menos inmigrantes nun territorio dado durante un tempo definido 
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A táboa 14 amosa a número de persoas de 65 ou máis anos por cada 100 persoas menores de 
20 anos, este dato axúdanos a analizar o proceso de envellecemento dun territorio, e 
comprobar que Ponteareas é o territorio nos dous anos analizados con menor índice de 
envellecemento o que significa que mentres no 2016 por cada 100 persoas menores de 20 anos 
en Ponteareas hai case 79 maiores de 65, en Galicia hai case 154 (estando a punto de dobrar 
os datos de Ponteareas) e na provincia de Pontevedra case que 123.  
 

Gráfico-20. ÍNDICE DE ENVELLECEMENTO segundo sexo.  

Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

Observando este dato por sexo (gráfico 20), comprobamos que é amplamente maior o 
envellecemento da poboación de mulleres que a de homes. No ano 2016 a diferenza entre o 
índice de envellecemento de mulleres e homes para Galicia é de 56 persoas máis no grupo de 
mulleres que no de homes; Para a provincia de Pontevedra o mesmo dato é de 48; Na comarca 
de 43, e; no caso de Ponteareas de cada 100 mulleres menores de 20 anos hai 91 mulleres 
maiores de 65 anos e por cada 100 homes menores de 20 anos hai 67 homes maiores de 65 
anos. Compre sinalar que o índice de envellecemento aumenta ano a ano. 
 

Táboa-15. Comparativa do ÍNDICE DE SOBREENVELLECEMENTO segundo sexo. 
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 
 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

Ponteareas 12,27 7,38 10,29 16,15 9,22 13,12 

O Condado 13,82 7,98 11,5 17,61 10,90 14,74 

Prov. Pontevedra 14,52 8,03 11,92 18,49 11,45 15,52 

Galicia 15,22 9,14 12,71 19,92 13,13 17,03 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

Outro indicador de como envellece unha poboación é índice de sobre envellecemento, ou como 
se estrutura o grupo de persoas de 65 anos ou mais, calculando a porcentaxe que representa 
neste grupo á poboación de 85 ou máis anos. Ao igual que co índice de envellecemento, 
Ponteareas é o territorio nos dous anos analizados con menor índice de sobre envellecemento o 
que significa que mentres no 2016 de cada 100 persoas de 65 anos ou máis o 13,12% eran 
maiores de 85, en Galicia a porcentaxe é de 17,03% e, na provincia de Pontevedra 
representan un 17,03%. (táboa 15) 
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Gráfico-21. ÍNDICE DE SOBREENVELLECEMENTO segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A análise segundo sexo (gráfico 21), amosa que a porcentaxe de mulleres moi maiores é en 
todos os territorios e anos analizados claramente superior, pero que no caso de Ponteareas o 
peso das mulleres maiores é moito máis elevado que o de homes maiores, e que neste segmento 
hai moitas mais mulleres maiores que no caso dos homes 
 
Estes datos sobre o envellecemento e sobreenvellecemento da poboación fai observar que na 
medida que estes índices se incrementan, tamén o fai a poboación potencialmente 
dependente11, de modo que observaremos o índice de dependencia global, que relaciona a 
poboación menor de 15 anos e a de 65 ou mais anos con respecto á poboación de entre 15 e 
64 anos.  
 

Táboa-16. Comparativa do ÍNDICE DE DEPENDENCIA GLOBAL segundo sexo. 
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 
 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

Ponteareas 51,75 42,72 47,2 53,62 47,76 50,67 

O Condado 56,83 44,01 50,30 59,50 48,95 54,04 

Prov. Pontevedra 48,99 40,41 44,72 57,06 48,56 52,82 

Galicia 53,78 44,08 48,95 61,84 51,99 56,93 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

No ano 2016 en Ponteareas, por cada 100 persoas en idade laboral hai 50,67 persoas 
dependentes. Este mesmo dato no 2006 é de 47,20. 
É claro o incremento de persoas potencialmente dependentes nunha sociedade cada vez máis 
envellecida, non obstante, o ritmo é maior nos datos provinciais (pasando de 44,72 no ano 
2006 a 52,82 no 2016) e galegos (de 48,95 para o ano 2006 a 56,93 no 2016). Ao igual 
que na análise do índice de envellecemento e sobre envellecemento, o grupo de mulleres teñen 
que ver moito nestes datos xerais. A relación entre a dependencia de mulleres e homes amosa 
unha diferenza de maior dependencia das mulleres de 9 puntos nos datos provinciais e de 10 

                                                 
11
 Poboación que engloba á menor de 15 anos e a de máis de 64, respecto á población en idade 

potencialmente activa (15 a 64 anos) 
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puntos nos datos galegos. Non obstante, a diferenza entre o índice de dependencia de mulleres 
e homes en Ponteareas para o ano 2016 é de 5,86. 
 

O índice de dependencia global componse do índice de dependencia xuvenil e do índice de 
dependencia senil. A primeira marca a relación entre a poboación maior (maior de 64 anos) e a 
potencialmente activa (de 15 a 64 anos). A segunda marca a dependencia da poboación menor 
de 15 anos sobre a poboación activa (de 15 a 64 anos). Tendo en conta os datos da táboa 16, 
é claro que a poboación de Ponteareas é a que amosa valores máis baixos de dependencia en 
comparación cos demais territorios, no entanto, compre analizar o grupo de idade que compón 
eses datos sobre dependencia.  
 

 

Gráfico-22. ÍNDICE DE DEPENDENCIA XUVENIL e ÍNDICE DE DEPENDENCIA SENIL segundo sexo.  
Ponteareas/O Condado/Prov. Pontevedra/Galicia. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

 

Como afirmamos nos anteriores parágrafos, o concello de Ponteareas é o que presenta niveis 
máis baixos de dependencia. Non obstante, se atendemos á catalogación: Xuvenil ou senil, 
observamos que de todos os territorios analizados é a que maiores niveis de dependencia 
xuvenil amosa, o que significa que ten a maior proporción de poboación moza, o que 
incrementa os niveis de relevo xeracional. Pola contra, posúe a menor dependencia senil, 
amosando a menor proporción de poboación envellecida de todos os territorios. Un dato 
característico de Ponteareas é que o índice de dependencia senil masculina (22,18) é menor que 
calquera outro índice de dependencia, namentres que os datos comarcais, provinciais e de 
Galicia posúen índices de dependencia senil –tanto masculinos como femininos- amplamente 
maiores que os de dependencia xuvenil.  
 
En todos os territorios a dependencia xuvenil masculina é levemente superior á de mulleres, dato 
congruente co maior nacemento de nenos que de nenas (táboa 3). Pola contra, a dependencia 
senil é fundamentalmente masculina, amosando os datos máis elevados en todos os territorios, 
chegando a duplicar (no caso Galego) os valores da dependencia xuvenil. 
 
Todos os datos mencionados neste apartado de demografía visualízanse na pirámide da 
poboación. Esta é a representación gráfica en diagrama de barras, da estrutura dunha 
poboación por sexo e grupos de idade.  
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Gráfico-23. PIRÁMIDE da  poboación. Ponteareas. 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

 

A pirámide demográfica de Ponteareas para o ano 2016 (gráfico 23) é unha pirámide 
constritiva, con base máis estreita que os chanzos centrais, típicas dos países desenvolvidos. Por 
outra banda a súa base supera a cúspide, o que significa que os nacementos aínda superan aos 
falecementos (Gráfico-16. Evolución do SALDO VEXETATIVO. Ponteareas. 2006 a 2016). 
 
Os chanzos máis ensanchados dunha pirámide, é onde se sitúa a maioría da poboación, e para 
a pirámide demográfica de Ponteareas do ano 2016, está sitúase na idade adulta entre os 30 
e 60 anos, fundamentalmente nos tramos de 35 a 50 anos. Un dato interesante é percibir como 
a partir dos 65 anos establécese unha pirámide dentro da pirámide no caso dos homes, 
diminuíndo o número de varóns de 65 anos en adiante de forma exponencial. Non obstante, 
este non é o caso das mulleres, xa que son maioría a partir dos 70 anos, duplicando o número 
de homes nos tramos de 75 a 79 anos e 80 a 84 anos, e triplicando aos homes no chanzo de 85 
anos e mais. Estes datos son congruentes cos amosados nos gráficos 20 e 21, relativos ao índice 
de envellecemento e sobre envellecemento respectivamente, e do mesmo modo coa maior 
esperanza de vida das mulleres. 
 
Co obxecto de entender a evolución da poboación de Ponteareas, amosamos a pirámide de 
poboación do 2006 
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Gráfico-24. PIRÁMIDE da  poboación. Ponteareas. 2006 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

Nesta pirámide (gráfico 24) o maior ensanchamento ocorre nos chanzos relativos aos 25 a 40 
anos, que é a poboación que na pirámide do 2016 atópase representada nos chanzos 35 a 50 
anos. Por outra banda, aínda que amosa os chanzos centrais mais grosos que a base, esta 
supera amplamente a cúspide, máis que dez anos despois. O envellecemento da poboación é 
acusado no caso das mulleres, especialmente nas maiores de 70 anos 
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-7.2.4----------------------------------------------------------------------------MERCADO LABORAL- 

Neste apartado achegámonos aos datos de: Marco produtivo, contratación, paro e afiliación á 
seguridade social.  
O marco produtivo está composto por información sobre o número de empresas por condición 
xurídica, por actividade e por número de persoas asalariadas. 
Con respecto á contratación, aproximamos datos de Contratos iniciais e Contratos rexistrados 
durante o 2016 desagregados por: Sexo, duración, idade, nivel de formación, modalidade, tipo 
de xornada e sector de actividade. 
En relación ao paro, analizamos datos do período 2006-2016 vencellados ás seguintes 
variables: Sexo, idade, nivel de formación, sector de actividade e duración en situación de 
desemprego. 
Finalmente examinamos os datos do 2016 relativos á afiliación á seguridade social, 
desagregados por sexo e idade 
Toda esta información atinxe ao marco territorial do Concello de Ponteareas e aos datos 
provincias, como principais datos referenciais. Con todo, amosamos de forma comparativa, 
datos comarcais e galegos. 
 
Comezamos debuxando o panorama produtivo de Ponteareas comparativamente co da 
provincia de Pontevedra. 

 
 
 

Táboa-17. EMPRESAS segundo Condición xurídica, Actividade e Persoas asalariadas.  
Ponteareas – Provincia de Pontevedra 2015 

Ponteareas Prov. Pontevedra  

Abs. % Abs. % 

P. Físicas 1.086 58,17% 47.096 58,94% 

S.A. 19 1,02% 1.252 1,57% 

S.L. 568 30,42% 25.129 31,45% 

Coop. 14 0,75% 297 0,37% 

Condición 
Xurídica 

Outros 180 9,64% 6.126 7,67% 

Agric./Pesca 19 1,06% 10.855 13,58% 

Industria 147 8,19% 5.018 6,28% 

Construción 302 16,82% 10.332 12,93% 
Actividade 

Servizos 1.327 73,93% 53.695 67,21% 

0-2 1.626 87,09% 68.893 86,23% 

3-5 131 7,02% 5.863 7,34% 

6-9 56 3,00% 2.304 2,88% 

10-19 33 1,77% 1.556 1,95% 

20-99 20 1,07% 1.129 1,41% 

100-249 0 0% 114 0,14% 

Persoas 
Asalariadas 

Más 249 1 0,05% 41 0,05% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

A táboa anterior (17) amosa, respecto da condición xurídica do tecido empresarial de 
Ponteareas, que ao igual que na provincia de Pontevedra as Persoas físicas (autónomos e 
autónomas) constitúen a meirande parte do emprendemento da vila (58,17%). Destas empresas 
case que 1 de cada 4 atópanse encadradas no sector servizos, amosando unha porcentaxe 
levemente superior aos datos provinciais. En relación aos postos de traballo que xera o tecido 
empresarial, o 87% das empresas ou non teñen persoal empregado ou teñen menos de dous, 
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dato equivalente a nivel provincial. Dende unha clasificación empresarial, Ponteareas –ao igual 
que a provincia de Pontevedra- conta cun 97% de microempresas12. 

 

Gráfico-25. CONTRATOS INICIAIS segundo sexo e DURACIÓN do contrato. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

O gráfico 25 amosa como, en termos xerais, dos 10.922 contratos iniciais que se realizaron no 
2016, o 53,50% foron asinados por mulleres (5.847) e o 46,50% (5.082) por homes. Este 
mesmo dato para a comarca de O Condado verte unha porcentaxe de mulleres contratadas 
inicialmente de 53,15%, en datos provinciais o 45,25% e os datos relativos ao conxunto e 
Galicia son dun 47,56%. 
Con respecto á duración destes contratos, en datos sen desagregar por sexo, os de tipo 
indefinido son a minoría, representando un 3,7% no territorio de Ponteareas, un 3% para a 
comarca de O Condado, un 4% para a provincia de Pontevedra e, un 5% para o territorio 
galego 
Estes contratos temporais amosan un comportamento similar en mulleres e homes, os meses 
estivais (xuño, xullo, agosto e setembro) son de maior contratación. Non obstante, o 
comportamento da contratación indefinida, durante o 2.016, amosa diferenzas segundo sexo: 
Mentres que no caso dos homes os meses de repunta deste tipo de contratación, é xaneiro e 
agosto (21 contratos respectivamente dunha media de 15 contratos iniciais mensuais), no caso 
das mulleres os meses de maior contratación foron xuño, con 38 contratos iniciais, e setembro con 
32, dunha media mensual de 18 contratos iniciais mensuais. 
 
Gráfico-26. CONTRATOS INICIAIS segundo sexo e GRUPOS DE IDADE do contrato. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

                                                 
12 Empresas con menos de 10 persoas contratadas 
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Con referencia á idade das persoas que asinaron contratos iniciais no 2016, o gráfico 26 
amosa que en liñas xerais as persoas de 55 ou mais anos foron obxecto da menor contratación, 
no entanto, existen maior contratación inicial para as mulleres de 35 a 54 anos que para os 
homes desta franxa de idade. 

 
Gráfico-27. CONTRATOS INICIAIS segundo FORMACIÓN. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

Respecto da relación dos contratos iniciais e o nivel de formación (gráfico 27), en termos xerais, 
7 de cada 10 contratos asínanse con persoas con estudos secundarios, e case 2 con persoas con 
estudos primarios. 

 
 

Gráfico-28. CONTRATOS INICIAIS segundo FORMACIÓN. Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Este mesmo dato de formación en datos provinciais (gráfico 28) reduce dun 71% a un 66% a 
contratación de persoas con estudos secundarios e, mantén o 18% nos contratos a persoas con 
estudos primarios. Pola contra, a contratación de persoas sen estudos é superior nos datos 
provinciais (5%) con respecto ao territorio de Ponteareas (3%) , ao igual que o das persoas con 
estudos superiores (11% en datos provinciais e 8% en datos de Ponteareas) 
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Nos seguintes gráficos (29 e 30) abordamos, desagregado por sexo, os datos vencellados á 
formación no territorio de Ponteareas e no provincial. 
 
 

Gráfico-29. Porcentaxe de CONTRATOS INICIAIS segundo sexo e FORMACIÓN. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 

 

Gráfico-30. Porcentaxe de CONTRATOS INICIAIS segundo sexo e FORMACIÓN. Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Os datos achegados polos gráficos 29 e 30 sobre a formación de mulleres e homes á hora da 
contratación inicial no territorio de Ponteareas e no global da provincia de Pontevedra, 
vencellados aos gráficos 27 e 28 que amosan os datos xerais da contratación inicial en relación 
ao nivel de formación das persoas contratadas, desvelan que: 
− A maior contratación inicial corresponde coas persoas con estudos secundarios, nun 71% 

para Ponteareas e nun 66% en datos provinciais. Estes datos desagregados por sexo 
presentan os seguintes datos: En Ponteareas do total de contratación inicial con nivel de 
formación de estudos secundarios corresponde a un 55% de mulleres e un 45% de homes. 
Este mesmo dato na provincia de Pontevedra é dun 45% de mulleres e 55% de homes. 

− O seguinte maior nivel de contratación inicial en relación cos estudos son os estudos 
primarios, cun 18% da contratación inicial nos dous territorios. En Ponteareas do total de 
contratación inicial con nivel de formación de estudos primarios corresponde a un 50% de 
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mulleres e un 50% de homes. Este mesmo dato na provincia de Pontevedra é dun 45% de 
mulleres e 55% de homes 

− As persoas sen estudos representan un 3% da contratación inicial en Ponteareas e un 5% 
no total da provincia. As porcentaxes de mulleres e homes do total de persoas sen estudos 
diverxen sensiblemente entre os territorios: Mentres que no territorio de Ponteareas o 38% 
das persoas sen estudos son mulleres e o 62% homes, nos datos provinciais a 
correspondencia é de 22% para mulleres e 78% son homes. 

− Non obstante a maior diverxencia por razón de sexo atópase nas persoas con estudos 
superiores, recordando que representan o 8% da poboación con contratos inicias en 
Ponteareas e o 11% no conxunto de Pontevedra. A porcentaxe de mulleres neste segmento 
é do 69% de mulleres no municipio de Ponteareas, en datos provinciais as porcentaxes son 
equilibradas (56% mulleres e 44% homes) 

 
 
Dende a táboa 18 ao gráfico 37, analizamos os datos de contratos rexistrados no 2016 en 
función do tipo da modalidade do contrato, tipo de xornada e sector de actividade. 
 

Táboa-18. CONTRATOS rexistrados segundo sexo e MODALIDADE DE CONTRATO. Ponteareas 2016 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

A táboa anterior amosa, en datos xerais, como máis do 82% dos contratos realizados no 2016 
en Ponteareas o foron na modalidade: “de obra e servizo” ou “eventual por circunstancias da 
produción”. Os datos provinciais verten porcentaxes similares. 
Cruzando a modalidade de contrato coa variable sexo atopamos que a contratación por “obra 
ou servizo” é maioritaria para os homes (63%) e a de “eventual por circunstancias de 
produción” é sensiblemente superior para as mulleres (57%). 
As mulleres son ampla maioría nos contratos de “interinidade” (78%) e os homes nos “de obra 
ou servizo” (63%) e nos calificados como “outros” (88%) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mulleres Homes Total  
Modalidade de contrato Abs. % Abs. % Abs. 

Indefinido ordinario e fomento do emprego 136 53% 117 47% 255 

De obra ou servizo 796 37% 1.363 63% 2.159 

Eventual por circunstancias da produción 1.268 57% 965 43% 2.233 

Interinidade 204 78% 56 22% 260 

En prácticas 15 52% 14 48% 29 

Para a formación 19 53% 17 47% 36 

Outros 41 22% 148 88% 189 

Conversión a indefinidos 67 43% 90 57% 157 

Total 2.548 48% 2.770 52% 5.318 
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A continuación amosamos datos sobre a variable tipo de xornada. 

Gráfico-31. CONTRATOS segundo TIPO DE XORNADA. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

 

 

 

Gráfico-32. CONTRATOS segundo TIPO DE XORNADA. Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 

 

En termos xerais, os datos do gráfico 31 e 32 relativos ao ano 2016, amosan diferenzas entre 
Ponteareas e a provincia de Pontevedra no tipo de xornada: Mentres que para o termo 
municipal de Ponteareas os contratos a tempo parcial representan máis da metade de todos os 
contratos (58%), na provincia esta porcentaxe é o 33%. En termos xerais, en  
Ponteareas de cada 10 contratos 6 o son a tempo parcial; En todo o territorio de Pontevedra a 
proporción é de 3 a 10. 
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Gráfico-33. Porcentaxe de CONTRATOS segundo sexo e TIPO DE XORNADA Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Observando a variable sexo (gráfico 33), dos contratos a tempo parcial de Ponteareas de 
cada 10 contratos, máis de 6 corresponden a traballadoras e menos de 4 a traballadores. Pola 
contra, nos relativos a tempo completo case 7 corresponden a homes e pouco mais de 3 a 
mulleres 

 

 

 

Gráfico-34. Porcentaxe de CONTRATOS segundo sexo e TIPO DE XORNADA Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

O comentado no parágrafo anterior reprodúcese con valores similares no gráfico indicativo dos 
datos provinciais (gráfico 34) 
 

 

 



  

  

126 

 

 

Gráfico-35. CONTRATOS segundo SECTOR DE ACTIVIDADE. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 
Segundo actividade (gráfico 35), Servizos é o que aglutina a máis persoas contratadas (65%), 
seguida cun 27% o sector industrial. Os datos provinciais son superiores para o sector servizos 
(77%) e menores para industria (15%) 
 
 

Gráfico-36. Porcentaxe de CONTRATOS segundo sexo e SECTOR DE ACTIVIDADE Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-37. Porcentaxe de CONTRATOS segundo sexo e SECTOR DE ACTIVIDADE  
Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Os gráficos 36 e 37 amosan a porcentaxe de homes e mulleres en cada sector, tanto para 
Ponteareas como para a provincia de Pontevedra. A tendencia é similar nos dous territorios: As 
mulleres superan levemente aos homes no sector servizos; son minoría en Agricultura/pesca (en 
Ponteareas 34% e en Pontevedra un 18%) e tamén en construción; Non obstante, en industria 
son un 55% en Ponteareas, mentres que na provincia non chegan a un 40%. 
 

En adiante analizaremos os datos do paro, no entanto compre salientar algúns datos sinalables 
en relación á contratación: 
− En relación ao nivel de formación, o incremento deste opera a favor do colectivo de 

mulleres. 
− As mulleres son maioría nos contratos a tempo parcial, e estes son máis da metade dos 

existentes en Ponteareas. Pola contra son minoría nos contratos a tempo completo. 
− Os dous principais sectores de contratación en Ponteareas son “servizos” e “industria”. O 

número de mulleres nos dous sectores é sensiblemente superior ao de homes (55%). Para os 
datos provinciais a porcentaxe de mulleres é maior no sector “servizos”, pero menor no 
sector “industria” 

 

Táboa-19 Datos xerais de DESEMPREGO segundo sexo. Ponteareas – Provincia de Pontevedra 2016 

Mulleres Homes Total 
 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Ponteareas 1.539 61,31% 971 38,68% 2.510 100% 

Prov. Pontevedra 46.944 55,35% 37.861 44,65% 84.805 100% 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
 
 
Os datos xerais de desemprego no ano 2016 (táboa 19) amosan que tanto a nivel provincial 
como municipal o desemprego feminino supera ao masculino. Non obstante, as mulleres 
desempregadas de Ponteareas superan aos homes en 23 puntos, mentres que esta diferenza en 
datos provinciais é de 11 puntos 
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Gráfico-38. Evolución do PARO MENORES 25 ANOS segundo sexo. Ponteareas 2006-2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Dende o ano 2006 a 2007 e no tramo 2013 ao 2016 o paro feminino descorre en paralelo co 
masculino, sendo superior sempre a este último. Pola contra, o masculino rebasa ao feminino no 
período 2008 ata o 2010-2011. A liña do desemprego de homes menores de 25 anos expresa 
máis altos e baixos que a correspondentes ás mulleres deste rango de idade. 
En liñas xerais dende o 2012 existe unha tendencia á baixa, máis acusada para os 
desempregados que para as desempregadas 

 

 

Gráfico-39. Evolución do PARO MAIORES 25 ANOS segundo sexo. Ponteareas 2016-2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

O paro de maiores de 25 é moi superior ao dos e das menores desta idade (gráfico 39). A 
principal característica deste paro é o mantemento da maior taxa de paro feminina en 
comparación da masculina ao longo do período 2006-2016 
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Nos seguintes gráficos (40 e 41) comparamos o paro feminino e masculino, segundo tramo de 
idade en Ponteareas e na provincia de Pontevedra. 
 

Gráfico-40. PARO segundo sexo e IDADE. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Gráfico-41. PARO segundo sexo e IDADE. Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 
 
As curvas descritas nestes gráficos son opostas. Mentres que a realidade en Ponteareas marca 
unha relación positiva entre o incremento de idade e incremento de situación de desemprego, na 
provincia de Pontevedra a maior idade menor desemprego. 
 
Por outra banda, os datos do paro da provincia de Pontevedra sinalan un comportamento 
similar de paro feminino e masculino en relación á idade: Niveis sensiblemente maiores de paro 
masculino dos 16-19 anos aos 25-29; Maior paro nas mulleres que se atopan entre os 40 aos 
44 anos, e; Menor paro destas dende os 55 anos en adiante. 
Os datos do territorio de Ponteareas (gráfico 40) son absolutamente diverxentes: Maior paro 
feminino en todas as idades excepto o tramo de 16 a 19 anos onde o número de 
desempregadas e desempregados é igual. Os tramos onde o paro masculino era sensiblemente 
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maior ao feminino para o territorio global da provincia de Pontevedra, é onde existen menores 
diferenzas de desemprego segundo sexo en Ponteareas (ata os 29 anos e de 55 anos en 
adiante). Dos 35 aos 49 anos o paro de mulleres de Ponteareas, case dobra ao masculino. 
 

 

Gráfico-42. PARO segundo sexo e NIVEL DE FORMACIÓN. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

 

 

Gráfico-43. PARO segundo sexo e NIVEL DE FORMACIÓN. Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-44. PARO segundo SECTOR DE ACTIVIDADE. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

Gráfico-45. Porcentaxe de PARO segundo sexo e SECTOR DE ACTIVIDADE Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

O gráfico 44 e 45 representan o paro en relación ao sector de actividade. En termos xerais, o 
sector servizos é o que aglutina maior número de persoas en situación de desemprego, seguido 
de industria e construción. Pois ben, case que 7 de cada 10 paradas do sector de servizos son 
mulleres, ao igual que 8 de cada 10 persoas desempregadas sen emprego anterior son tamén 
mulleres. 
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Gráfico-46. Comparativa de PARO segundo sexo e DURACIÓN Ponteareas 2006-2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
A maior parte das persoas paradas o son de longa duración. É salientable observar como o 
comportamento da curva relativa ao paro de mulleres no ano 2006 é moi similar á do paro 
masculino do 2016, o que podería significar que o paro que sofren os homes de Ponteareas no 
2016, xa foi padecido polas mulleres unha década antes. A curva que representa o paro 
feminino no 2016 supera todos os datos representados nas outras curvas, e o grupo de mulleres 
que levan desempregadas mais de 1 ano case duplican ao dos homes nas mesmas condicións 
(gráfico 46). 
 

 
 
Para finalizar este apartado analizamos os datos de afiliación á seguridade social por idade 
de afiliadas e afiliados, non sen antes facer un pequeno resumo sobre o comportamento do 
paro en Ponteareas: 
 
− O paro feminino supera ao masculino –discorrendo en paralelo- nos últimos dez anos, 

superándoo en máis dun 50%. 
− A maior concentración de desemprego feminino e de diferenza co desemprego masculino, 

ocorre entre os 35 aos 49 anos. 
− O sector servizos é o que concentra maior taxas de desemprego e nel 7 de cada 10 

persoas desempregadas son mulleres. Entre o colectivo de persoas sen emprego anterior 8 
de cada 10 son mulleres. 

 
 
 
Para rematar con este apartado, abordamos as afiliacións á seguridade social no último ano de 
referencia (2016) 
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Gráfico-47. AFILIACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL en alta laboral, segundo sexo e IDADE. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
A meirande parte das persoas que se afiliaron á seguridade social durante o 2016 (gráfico 47) 
tiñan entre 30 a 49 anos (64%). Nesta porcentaxe apenas se observan variacións 
desagregando os datos por sexo, xa que ao colectivo de mulleres lles corresponde un 65% e 
aos homes un 63%. 
Aínda que as altas laborables son superiores para os homes que para ás mulleres, cumpren a 
mesma tendencia. 
Ao observar estes datos en relación aos da provincia de Pontevedra (gráfico 48) observamos 
pequenas variacións en relación aos datos provinciais: O colectivo de persoas de entre 50-59 
anos son obxecto, proporcionalmente, de máis altas laborais que no municipio de Ponteareas. 
 

Gráfico-48. AFILIACIÓNS SEGURIDADE SOCIAL en alta laboral, segundo sexo e IDADE.  
Prov. Pontevedra 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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-7.2.5-------------------------------------------------------------------------------BENESTAR SOCIAL- 

Neste apartado analizamos os datos recollidos do Instituto Galego de Estatística relativos a: 
Número de pensionistas da Seguridade Social; Importe medio das pensións; Persoas 
beneficiarias de Pensións Non Contributivas (PNC); Persoas beneficiarias da Renda de 
Integración Social Galega (RISGA) e de Axudas de Inclusión Social (AIS), e; Persoas con 
discapacidade segundo tipoloxía e grao. 
Estes datos son analizados no último ano natural no que atopamos estatísticas (2016) e en anos 
anteriores co obxecto de comparar a mesma información nun marco temporal. En canto ao 
marco territorial a referencia é o provincial. 

 
 

Gráfico-49. Comparativa NÚMERO DE PENSIONISTAS da Seguridade social segundo sexo.  
Ponteareas 2011-2016. 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 
 
Respecto das persoas pensionistas (gráfico 49), no 2011 –primeiro ano con datos- a diferenza 
entre o número de pensionistas homes (1.983) e de pensionistas mulleres (1.975) era de 8 a 
favor dos primeiros. Os mesmos datos no 2016 amosan unha diferenza de 61, tamén a favor 
dos varóns pensionistas (2.152 homes pensionistas e 2.091 mulleres pensionistas). Seguindo coa 
análise destes datos, o número de homes pensionistas incrementouse do 2011 ao 2016 en 163, 
no caso das mulleres o crecemento foi substancialmente menor (116).  
Tendo en conta que un grande número de pensionistas son persoas maiores de 65 anos e, que o 
número de mulleres maiores de 65 anos é moi superior ao de homes maiores desta idade, 
amosamos, segundo os datos da táboa 3 (apartado demografía), que no 2016 o número de 
mulleres maiores de 65 anos foi de 2.267, e o de homes 1.661, o que permítenos afirmar que 
sendo maior o número de mulleres maiores de 65 anos que de homes da mesma idade, hai un 
maior número de perceptores de pensións da seguridade social que de perceptoras. 
  

Táboa-20. Comparativa IMPORTE MEDIO das PENSIÓNS por sexo.  
Ponteareas-Prov. Pontevedra 2011-2016. 

Ano 2011 Ano 2016  

Mulleres Homes Media total Mulleres Homes Media total 

Ponteareas 624,98 835,69 730,33 687,04 955,55 821,29 

Provincia Pontevedra 677,35 960,38 818,86 757,07 1.076,61 916,84 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Gráfico-50. Comparativa IMPORTE MEDIO das PENSIÓNS por sexo.  
Ponteareas-Prov. Pontevedra 2011-2016. 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 
Analizando os datos achegados na táboa 20 e debuxados no gráfico 50, podemos afirmar: 
− O importe medio das pensións é sempre menor para as mulleres que para os homes, nos 

territorios e no marco temporal analizado. 
− O importe medio das pensións para a provincia de Pontevedra é maior que o mesmo dato 

no territorio de Ponteareas, tanto para homes como para mulleres e tanto no 2011 como no 
2016. 

− Os datos provinciais revelan que tanto no 2011 como no 2016, o importe medio das 
pensións das mulleres foi un 17% menor que o importe medio de ámbolos dous sexos sen 
desagregar. En lóxica, o importe medio das pensións cobradas polos homes foi un 17% 
maior que a media de ámbolos dous sexos. 

− Os datos relativos ao concello de Ponteareas desvela que no 2011 o importe medio das 
pensións das mulleres representou un 14% menos que a media de mulleres e homes, mentres 
que os homes percibiron un 14% máis. Non obstante, no 2016 esta fenda de xénero 
incrementouse, pasando a percibir as mulleres un 16% menos que a media sen desagregar, 
e os homes un 16% máis. 

− En termos xerais evidénciase que no territorio de Ponteareas e no ano 2011, as mulleres 
pensionistas da seguridade social cobraron 210,71€ menos que os seus homólogos 
masculinos e, que durante o 2016 esta diferenza ascendeu a 268,51€, o que significa que 
nos últimos cinco anos esta fenda de xénero incrementouse en 57,8€, o que sen dúbida 
reverte na coñecida realidade da feminización da pobreza. 

Táboa-21. Comparativa persoas beneficiarias de PNC segundo sexo e tipo de pensión.  
Prov. Pontevedra 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

 
 

Abs % Abs % Abs Abs % Abs % Abs 

Invalidez 3.824 55,25% 3.097 44,75% 6.921 2.949 50,15% 2.931 49,85% 5.880 

Xubilación 8.134 81,34% 1.866 18,66% 10.000 6.629 79,95% 1.662 20,05% 8.291 

TOTAL 
PNC´s 11.958 70,67% 4.963 29,33% 16.921 9.578 67,59% 4.593 32,41% 14.171 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Táboa-22. Comparativa persoas beneficiarias de PNC segundo sexo e tipo de pensión.  
Ponteareas 2006-2016 

Ano 2006 Ano 2016 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

 
 

Abs % Abs % Abs Abs % Abs % Abs 

Invalidez 88 62,41% 53 37,59% 141 87 60,42% 57 39,58% 144 

Xubilación 247 80,98% 58 19,02% 305 198 82,50% 42 17,50% 240 

TOTAL PNC´s 335 75,11% 111 24,89% 446 285 74,22% 99 25,78% 384 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

As pensións non contributivas, son prestacións económicas da seguridade social que se recoñecen ás 
persoas que se atopan en situación de necesidade protexible, carezan de recursos suficientes para a 
súa subsistencia nos termos legalmente establecidos, aínda cando nunca cotizaran ou non o fixeran 
durante o tempo suficiente para acadar as prestacións do nivel contributivo. A táboa 21 referida 
ao marco provincial, amosa unha porcentaxe equilibrada de mulleres e homes nas PNC por 
invalidez, cun decremento no número de homes e mulleres dende o 2006 ao 2016. Non 
obstante, as PNC de xubilación son maioritariamente percibidas por mulleres, 8 de cada 10 
persoas prestadoras destas pensións son mulleres. 
Estes datos a nivel do concello de Ponteareas –táboa 22- sinalan unha maior feminización na 
percepción de pensións non contributivas. Porcentualmente é maior a porcentaxe de mulleres con 
PNC -tanto de invalidez como de xubilación- en Ponteareas que na provincia de Pontevedra, 
sobre todo por invalidez. Por outra banda, nos datos totais das PNC´s para o 2016 as mulleres 
de Ponteareas superan en 7 puntos porcentuais ao colectivo de mulleres da provincia de 
Pontevedra. 

Táboa-23. Comparativa persoas beneficiarias de RISGA e AIS segundo sexo.  
Prov. Pontevedra. 2007-2016 

Ano 2007 Ano 2016 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

 
 

Abs % Abs % Abs Abs % Abs % Abs 

RISGA 927 65,33% 492 34,67% 1.419 2.908 59,49% 1.980 40,51% 4.888 

AIS 605 65,05% 325 34,95% 930 679 57,45% 503 42,55% 1.182 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE. 
 

Gráfico-51. Comparativa persoas beneficiarias de RISGA e AIS segundo sexo. 
Ponteareas 2007-2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 
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Segundo os datos da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 a AROPE13. Taxa de 
risco de pobreza ou exclusión social por áreas achega os seguintes datos: 
• No ano 2012 en Galicia a taxa era de 23,58 
• No ano 2012 na provincia de Pontevedra a taxa era de 26,86 
• No ano 2012 a taxa para Pontevedra Sur -área xeográfica que inclúe o concello de 

Ponteareas-, a taxa era de 33,12. No último ano do que dispomos datos –ano 2015- este 
mesmo dato ascende a 37,22  

 
Inseridas nas políticas de Inclusión Social atópanse a Renda de Integración Social Galega 
(RISGA) e as Axudas de Inclusión Social (AIS). A este respecto, observamos na táboa 23 como en 
termos xerais, na provincia de Pontevedra as RISGAS triplicáronse nos últimos nove anos, e como 
6 de cada 10 persoas que perciben RISGAS e/ou AIS son mulleres.  
 
En Ponteareas esta realidade feminízase (gráfico 51). Por unha banda, pasa de 47 a 183 
perceptoras do 2007 ao 2016, o que significa que se multiplica case por 4 o número de 
mulleres que cumpren os requisitos para obter esta renda. De forma que 7 de cada 10 persoas 
con RISGA son mulleres. É salientable que nestes últimos 9 anos o número de homes que perciben 
RISGA se multiplica por 6, pasando de 12 a 74 perceptores. 
 

Gráfico-52. Persoas con DISCAPACIDADE segundo grao e sexo. Ponteareas 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

Con respecto ás persoas con discapacidade, o gráfico 52 amosa que na medida que o grao de 
discapacidade increméntase, diminúe o número de persoas discapacitadas, fundamentalmente 
nas discapacidades físicas. Compre sinalar que na tipoloxía de discapacidade física do 33% 
ao 64% é maior o número de homes que de mulleres, non obstante en canto increméntase esta 
porcentaxe o número de mulleres é sensiblemente maior que o de homes. En relación á 
discapacidade psíquica, na porcentaxe 33% a 64% o número de mulleres e homes é 
equivalente, ao incrementar a porcentaxe o número de mulleres sempre é menor ao de homes 
na mesma situación.  
 

                                                 
13
 A Estratexia EU2020, puso en marcha este indicador específico: AROPE (At-Risk-Of Poverty and 

Exclusion). É a taxa de risco de pobreza e exclusión social. Indicador agregado que combina a Taxa de 
Risco de Pobreza Relativa (ou pobreza monetaria) coa a Privación Material Severa e a Baixa Intensidade de 
Traballo nos Fogares. 
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As porcentaxes de mulleres e homes segundo o grao de discapacidade son parellos, cun leve 
maior número de mulleres entre as persoas con grande discapacidade. Do 33% ao 64% o 
47% son mulleres e o 53% homes. No seguinte grao de discapacidade (65% a 74%) o 51% 
de persoas con discapacidade son mulleres e o 49% homes. Por último no grao de 
discapacidade do 75% ou mais o 56% son mulleres e o 44% homes. 
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-7.2.6------------------------------------------------------------------------VIOLENCIA DE XÉNERO- 

 
Neste apartado recollemos, a partir dos datos obtidos no portal estatístico da Delegación del 
gobierno para la violencia de género, información dos últimos sete anos sobre: Número de 
denuncias, condenas, ordes de protección e, número de vítimas,. 
Un dos atrancos atopados á hora de recoller estes datos é a imposibilidade de atopar 
información a nivel municipal. O máis achegado ao territorio municipal son os datos dos partidos 
xudiciais, e compre salientar que, en xeral, un partido xudicial aglutina varios concellos. No caso 
do partido xudicial que lle corresponde a Ponteareas, este (denominado igual que o concello) 
aglutina os seguintes municipios: Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz; Mondariz-
Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño. 
 

 
Gráfico-53. Evolución do NÚMERO DE VÍTIMAS MORTAIS POR VIOLENCIA DE XÉNERO.  

España. 2010 - 2016  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ano

2010

ano

2011

ano

2012

ano

2013

ano

2014

ano

2015

ano

2016

 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

 

O gráfico anterior (53), indica que nos últimos sete anos 398 mulleres foron asasinadas no 
Estado Español a mans dos seus agresores. Aínda que este número é inasumible, compre lembrar 
que as estatísticas non recollen ás vítimas de violencia de xénero que se suicidan entendendo 
que esta é a única saída a súa situación, nin os e as menores asasinadas como estratexia de 
“castigo” do maltratador. Tampouco as estatísticas oficiais recadan os datos das mulleres que 
vítimas de violencia de xénero, non se integran no artigo 1. Obxecto da Lei14 da Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, pero si o poderían facer na “Declaración sobre a eliminación da Violencia contra a 
muller. Resolución da Asemblea Xeral 48/104 do 20 de decembro do 1993” da ONU15 

                                                 
14 A presente Lei ten por obxecto actuar contra a violencia que, como manifestación da discriminación, a 
situación de desigualdade e as relacións de poder dos homes sobre as mulleres, se exerce sobre éstas por 
parte de quen sexan ou foran os seus conxugues ou de quen estiveran ligados a elas por relacións semellantes 
de afectividade, aínda sen convivencia.. 
15 A violencia contra a muller, é todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que 
teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, 
así como as ameazas de tales actos, a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto si se 
producen na vida pública como na vida privada. 
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Gráfico-54. Evolución do NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO.  
Galicia – Prov. Pontevedra. 2010 - 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

 

Seguindo o gráfico 54 no marco galego, e dende o 2013, o número de denuncias vai en 
incremento. Non obstante, o ano 2013 foi o período temporal con maior número de denuncias 
por violencia de xénero na provincia de Pontevedra (2.376). Do total de denuncias interpostas 
na Comunidade Galega, o 38,89% corresponden á provincia de Pontevedra, o que significa 
que case 4 de cada 10 mulleres que denuncian viven na provincia de Pontevedra. 
 

Gráfico-55. Evolución dos CONDENADOS POR VIOLENCIA DE XÉNERO.  
Galicia. 2010 - 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

 

No gráfico 55, observamos que o ano con mais condenas por violencia de xénero en Galicia foi 
o 2015 (493). Tendo en conta que o número de denuncias interpostas ese ano foi de 5.210, 
poderíamos afirmar que o 9,5% das denuncias rematan con condenas, ou o que é o mesmo: 
Case que 1 de cada 10 agresores son condenados. 
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Gráfico-56. Evolución do NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE XÉNERO.  
Partido Xudicial Ponteareas. 2010 - 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

 

Co obxectivo de achegarnos á realidade do concello de Ponteareas, estudamos a evolución das 
denuncias no partido xudicial no que se atopa adscrito: Ponteareas, tal como se reflicte no 
gráfico 56. 
 
Dende o ano 2012 ata o 2014, este partido xudicial incrementa nun 75% o número de 
denuncias interpostas por violencia de xénero, pasando de 103 a 181. Do mesmo modo 
prodúcese un decremento no ano 2015 e 2016, que fai que o número de denuncias do 2016 
(126) aseméllese ás interpostas no ano 2010 (120). 
 
Non podemos coñecer con certeza, o número que corresponde ao concello de Ponteareas do 
total de denuncias do partido xudicial, non obstante, e tendo en conta que os municipios que 
pertencen a este partido xudicial son os da comarca de O Condado e de A Paradanta, 
podemos inferir que o Centro de Información á Muller de Ponteareas é o servizo de referencia 
na atención e apoio ás vítimas.  
 
Con respecto ao concepto de partido xudicial16, compre sinalar que a provincia de Pontevedra 
está composta por 13. Do total de denuncias interpostas por violencia de xénero no ano 2016 
na provincia de Pontevedra, ao partido xudicial de Ponteareas correspóndenlle un 5,7% (126). 
Comparativamente este número é semellante ao correspondente ao partido xudicial de Porriño 
(Mos, Porriño e Salceda de Caselas), que con 106 denuncias abrangue o 4,8% do total de 
denuncias por violencia de xénero de todo o territorio provincial. Cabe destacar que o partido 
xudicial de Vigo (Vigo, Baiona, Gondomar e Nigrán) é o que presenta maior número de 
denuncias (1.087) cun 49,2% do total da provincia. 
 

Analizando polo miúdo a situación xudicial de Ponteareas, observamos que este partido xudicial 
conta con 54.491 habitantes, mentres que o de Porriño aglutina 43.721 habitantes. Agora ben, 
aínda cando a poboación total do partido xudicial de Ponteareas incrementa nun 25% a de 
Porriño, neste partido xudicial existen 3 xulgados de Primeira Instancia e Instrución, mentres que 
en Ponteareas hai 2 xulgados das mesmas características. 
 

 
                                                 
16
 Unidade territorial da administración de xustiza, integrada por un ou varios municipios limítrofes e 

pertencentes a unha mesma provincia. 



  

  

142 

 

Gráfico-57. Evolución das ORDES DE PROTECCIÓN Galicia. 2010 - 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

 
As ordes de protección –en adiante OP-, son resolucións xudiciais que consagra o “estatuto de 
protección integral” das vítimas de violencia doméstica, mediante a adopción, por un mismo órgano 
xudicial, de medidas cautelares penais e civís, activando outras medidas de asistencia social. O 
gráfico 57, amosa a evolución destas ao longo dos últimos sete anos en Galicia, tanto as 
iniciadas como as adoptadas. Os anos de maior incremento de OP incoadas foron o 2013, 
2015 e 2016. Os anos con maior número de OP adoptadas foron: 2016, 2012 e o 2015. O 
ano 2015 e 2016 coincide o maior número de OP incoadas e de OP adoptadas. 
 

Gráfico-58. Evolución das ORDES DE PROTECCIÓN Prov. Pontevedra. 2010 – 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Governo para a Violencia de Xénero 

 

Na provincia de Pontevedra (gráfico 58) os anos con máis OP iniciadas foron o 2015 (597) e o 
2014 (575), agora ben, os anos con maior número de OP adoptadas foron o 2010 (351) e o 
2015 (337). O 2015 é o ano no que coincide o maior número de OP iniciadas e adoptadas. 
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Gráfico-59. Evolución das ORDES DE PROTECCIÓN Partido xudicial de Ponteareas. 2010 - 2016 
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Governo para a Violencia de Xénero 

 

Finalmente amosamos a análise das OP no partido xudicial de Ponteareas (gráfico 59). O mais 
salientable é a oscilación anual, a tal forma que o ano 2010 multiplica por tres as OP incoadas 
no 2012. Os anos con maior número de ordes iniciadas e adoptadas son os mesmos o ano 2010, 
con 67 OP iniciadas e 44 adoptadas, e o ano 2011 con 50 OP incoadas e 30 adoptadas. 
 
É interesante analizar a proporción de ordes de protección incoadas e adoptadas nos tres 
territorios. 
 

Gráfico-60. Evolución da PORCENTAXE de ORDES DE PROTECCIÓN ADOPTADAS no conxunto de 
Galicia-conxunto dos partidos xudiciais da provincia de Pontevedra - Partido xudicial de Ponteareas.  

2010 - 2016  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ano 2010 ano 2011 ano 2012 ano 2013 ano 2014 ano 2015 ano 2016

Galicia Pontevedra Ponteareas
 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Governo para a Violencia de Xénero 

 

Este gráfico (60), debuxa a media de ordes de protección adoptadas: 6 de cada 10. 
A partir do ano 2013 as liñas relativas á porcentaxe de OP adoptadas no ámbito xurídico 
galego, da provincia de Pontevedra e do partido xudicial de Ponteareas, son paralelas, 
amosando a maior porcentaxe de ordes adoptadas en Galicia, seguido da provincia de 
Pontevedra e o menor correspóndelle ao partido xudicial de Ponteareas. Compre salientar o 
elevado número de OP adoptadas en Ponteareas no ano 2012. 
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Gráfico-61. Evolución do NÚMERO DE VÍTIMAS MORTAIS POR VIOLENCIA DE XÉNERO. Galicia – Prov. 
Pontevedra. 2010 - 2016  
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos da Delegación do Governo para a Violencia de Xénero 

Nestes últimos sete anos, en Galicia morreron asasinadas a mans dos seus agresores 29 mulleres 
(gráfico 61), das que 11 eran habitantes da provincia de Pontevedra. Apenas se pode amosar 
un patrón de comportamento do gráfico, pero si sinalar que o ano 2014 e o 2015 foron 
especialmente tráxicos para Galicia con 14 mulleres vítimas de violencia de xénero asasinadas. 
 

O concello de Ponteareas conta cun recurso específico para a atención e apoio a mulleres 
vítimas de violencia de xénero, o Centro de Información ás Mulleres –en adiante CIM-.  O 
DECRETO 130/2016, de 15 de setembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento 
para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das 
entidades locais de Galicia, así como para a modificación e extinción de seu recoñecemento. No 
artigo 2. Concepto e natureza dos centros de información á muller prioriza a intervención global 
dirixida ás mulleres e máis especialmente a dirixida á atención a vítimas de violencia de xénero. 
 

Dende esta perspectiva recabamos os datos relativos ao ano 2016 deste servizo. 
Atendéronse a 147 persoas, 144 mulleres e 3 homes. 
• Respecto do PERFIL, sinalar: 

o Que o 78% das persoas que fan constar a súa idade teñen entre 25 e 54 anos 
o Que respecto ao seu estado civil, o 35% están divorciadas, ou en trámites de 

separación, ou divorcio, ou separadas de feito ou legalmente.  O 30% son persoas 
solteiras, e o 23% casadas. 

o A metade das usuarias teñen persoas dependentes ao seu cargo 
o O 54% teñen descendencia, e o número medio é 1 ou 2 fillas/fillos por muller. 
o En relación aos estudos, o 59% ten Estudos Primarios Obrigatorios, o 29% cursou 

Bacharelato ou Ciclo Formativo de Grao Medio e, o 16% carece de estudos. 
o Respecto do hábitat o 62% corresponde ao medio urbano. 
o O 83% das persoas usuarias do servizo non teñen emprego 

• Respecto das CONSULTAS realizadas polas 147 persoas usuarias, estas ascenderon a 451. 
O que representa unha media de 3 consultas por persoa atendida: 

o O 36% son de Atención psicolóxica 
o O 27% de Asesoramento Xurídico 
o O 19% de Información sobre Recursos 
o O 15% de Violencia de Xénero17 

                                                 
17 É importante sinalar que o sistema de clasificación da BD fai que a introdución de datos non sexa un espello da 
casuística atendida, xa que as consultas de violencia de xénero tamén se clasifican como “psicolóxicas” e “xurídicas” 
pero non se reflicten no apartado específico de “atención psicolóxica” e de “asesoramento xurídico”, e moitos dos 
casos de Violencia de Xénero son introducidos como “atención psicolóxica” e como “asesoramento xurídico”, polo que 
non se reflicten en “violencia de xénero”. 
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