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Cando no ano 2004 anunciamos a creación dun Centro de Información para Mulleres
(CIM), xa amosabamos o noso interese por impulsar a incorporación das políticas de
igualdade á xestión municipal. O CIM de Sarria xurdiu da necesidade de prestar un
servizo integral ás mulleres do noso municipio, creando un espazo onde elas se visen
representadas e apoiadas e, dende o cal, se promovesen accións dirixidas a
potenciar e sentar as bases dos obxectivos xa conseguidos en materia de igualdade
de oportunidades e na prevención e eliminación da violencia de xénero. Accións nos
campos xurídico, psicolóxico, educativo, laboral, formativo, social, asociativo… Urxía
abrir novos canles especializados, orientar inquietudes, asesorar e axudar á muller,
escoitala e darlle solucións específicas. Non en van, nas súas mans está en boa
medida o porvir das novas xeracións.
Con esta iniciativa eramos conscientes de que estabamos ante un reto importante,
que decidimos abordar con ambición; traballando con realismo e tenacidade,
especialmente dende a área de Igualdade, pero tamén dende todas as Concellarías.
A igualdade é un obxectivo que debe perseguirse dende a transversalidade e a
implicación de todos/as: o equipo de goberno, o cadro de persoal e a veciñanza.
Hoxe, cando vos mostramos este II Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello
de Sarria 2014-2017 podemos volver a vista atrás e sentir a satisfacción das metas
alcanzadas ata o momento, de modo que estas se converten nun incentivo para
continuar co noso traballo.
Sabemos que aínda queda moito ata poder falar de igualdade real, tanxible; pero o

conseguido ata agora aléntanos a persistir nos nosos propósitos.
Unha vez rematada a vixencia do I Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal de
Sarria 2007-2010 e, tras acometer unha axeitada valoración das actuacións que
puxemos en marcha, estamos no momento de presentarvos o documento que
marcará a liña de actuación dos próximos catro anos. Co dito proxecto de avaliación
obtivemos unha visión global de cales foron os logros que se acadaron, as dificultades
existentes e as boas prácticas xa consolidadas; mais agora cómpre dar un paso máis.
Hai que ter presente a condición dinámica da sociedade deste municipio e partir dun
diagnóstico da situación actualizado.
Este II Plan pretende ser unha ferramenta clave de intervención, para que os seus
contidos, os seus principios e o seu espírito vaian integrándose na nosa forma de
pensar e de actuar e constitúan parte natural da nosa cultura e da nosa realidade;
non só nas políticas públicas, senón tamén na vida cotiá, nunha sociedade na que
mulleres e homes convivamos en igualdade.
A todas as persoas que se uniron de xeito unánime para facelo posible, e tamén a
todas aquelas que colaboraron sempre nas numerosas actuacións que se
desenvolveron para favorecer a Igualdade, quero facerlles chegar o meu máis sincero
agradecemento. Grazas ao seu traballo e ao seu empeño, co seu esforzo e
contribución poderemos legar ás xeracións vindeiras, unha sociedade sarriá máis xusta
e igualitaria.

José Antonio García López
Alcalde do Concello de Sarria

A distribución social de papeis e ámbitos de actuación entre mulleres e homes coa que convivimos historicamente- é a causante de que na actualidade
teñamos desiguais oportunidades de participar plenamente na sociedade.
A Igualdade de Oportunidades xurde do recoñecemento da diversidade e significa a
posibilidade que teñen todas as persoas de tomar decisións e desenvolver as súas
capacidades persoais -tanto no ámbito público, coma no privado-; sen as limitacións
impostas polos roles tradicionais asignados en función do sexo.
Nos últimos anos estanse a producir importantes avances nos campos social, cultural e
lexislativo, que están propiciando cambios favorables para lograr que a igualdade
entre mulleres e homes sexa real.
Neste momento clave, de optimismo e ilusión, no que tamén se aprobou o VI Plan
Galego para a igualdade entre mulleres e homes, Estratexia 2013-2015, nace este II
PIOM dirixido a superar a discriminación por razón de sexo e a promover medidas
renovadoras de actitudes, condutas e formas de relación.
A súa

elaboración

responde á

necesidade

de

buscar

novos

métodos

e

estratexias para traballar a nivel de toda a estrutura municipal e de involucrar
cada ano novos axentes sociais na consecución deste obxectivo,
Este novo instrumento marco en materia de igualdade foi posible grazas á
coordinación das traballadoras do Centro de Información á Muller, que dedicaron o
seu saber, o seu tempo e o seu empeño a este proxecto; pero tamén conxuntamente

a todas as persoas que, dun xeito anónimo e desinteresado, realizaron as súas
achegas e suxestións a fin de conseguir integrar a perspectiva de xénero aos principios
e prácticas do día a día da nosa Administración municipal.
Supón, así mesmo, unha estratexia a longo prazo, que nos compromete a ter en conta
a realidade diferenciada da vida cotiá de mulleres e homes de Sarria á hora de
elaborar actuacións e políticas locais dos próximos catro anos.
Neste contexto presentamos unha proposta de traballo que envolve a políticos/as,
técnicos/as e á cidadanía, para facer realidade unha intervención sistemática,
programada, e intencionada na nosa vila a favor da igualdade entre mulleres e
homes.

María Ana de Jesús Fernández Castro
Delegación de Promoción Económica e Igualdade
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Xustificación
1
Xustificación

1 XUSTIFICACIÓN
A diminución da brecha da desigualdade entre mulleres e homes require dun liderado
claro das institucións públicas. Esta segunda intervención do municipio, en forma de
Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes, susténtase nos seguintes
argumentos:

□ Cumprimento

das prescricións normativas: O principio de igualdade como valor

superior do noso ordenamento xurídico.
Todas as normas de rango internacional, europeo, nacional e autonómicas recollen a
expresa prohibición de calquera tipo de discriminación por razón de sexo.
A pesar dos importantes cambios sociais que se produciron nos últimos tempos, a
situación de mulleres e homes en xeral, e no mercado laboral en particular, continúa
presentando diferenzas notables. Os datos confirman a persistencia dunha menor
participación da poboación feminina, de maiores dificultades de acceso ao emprego,
casos de segmentación sectorial e profesional, precariedade nas súas condicións,
diferenzas salariais polo mesmo traballo con respecto aos homes, inexistencia de
corresponsabilidade nas tarefas de intendencia doméstica e no coidado das persoas
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dependentes, etc.
A dita desigualdade estrutural responde a prácticas sociais moi arraigadas na nosa
sociedade. Falamos do chamado sistema social de xénero, é dicir, o proceso polo cal
se asignan roles, valores, actitudes, comportamentos ou capacidades diferentes a
mulleres e a homes, segundo o modelo social existente.
Este sistema impide o pleno desenvolvemento das persoas independentemente do seu
sexo.
A experiencia ten demostrado que a igualdade formalmente recoñecida non implica
necesariamente igualdade de feito. Como en tantos outros campos, o discurso social
non se traduce na eliminación da discriminación na vida cotiá das mulleres. O
Concello de Sarria, como Administración máis próxima á cidadanía non pode
permanecer alleo ao mandato que a Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes establece, no seu artigo 21.2: As Entidades Locais
integrarán

o

dereito

de

igualdade no exercicio das súas competencias e

colaborarán, a tal efecto, co resto das Administracións públicas.
Unha obriga que xa anticipaba a Lei galega 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade
de mulleres e homes, concretamente, o capítulo IX:
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Artigo

32: Todos

os

plans e programas autonómicos

sobre

igualdade

dos

xéneros executaranse buscando a colaboración nos termos convenientes con cada
concello, habilitando para estes efectos as subvencións e transferencias necesarias.
Artigo 33: A Xunta de Galicia promoverá, a través dunha convocatoria anual
de

axudas adoptadas unha vez oída á Federación Galega de Municipios e

Provincias, a creación e o mantemento de plans municipais de igualdade e
promoverá a creación de concellarías da muller.

□ Aumento da conciencia social sobre a necesidade de políticas de Igualdade de
Oportunidades: o municipio como paradigma.
Trátase de facer da institución municipal un modelo e exemplo de aplicación do
"Mainstreaming" de xénero. Só dende esta perspectiva podemos solicitar a implicación
da sociedade sarriá no impulso das medidas que nel se recollen. A idea de
transversalidade supón unha cultura diferente; que supera a perspectiva restritiva da
organización tradicional, a partir dunha visión global e engrenada dunha vila que
conecta coas informacións, as inquietudes e as vivencias dos seus veciños e veciñas.

É, ao mesmo tempo, un concepto e un instrumento organizativo que asegura o
compromiso

efectivo

de

toda

a

entidade

para

traballar,

dende

calquera

especialización sectorial, nun ámbito, visión, enfoque, problema público... e por uns
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obxectivos

que

non

pode

asumir

unha

soa

das

estruturas

organizativas

sectoriais de xeito exclusivo.
Se a vila é o lugar de encontro entre habitantes, coas súas iniciativas, recursos e
problemas, unha resposta eficaz a esta realidade debe considerar todas as súas
facetas e ligazóns. Non podemos esquecer que o fin da nosa intervención son as
veciñas e os veciños, e que estes/as non son fraccionables.
Neste contexto, a transversalidade aparece como unha estratexia fundamental de
actuación para mellorar a resposta da nosa entidade local á complexa realidade
multidimensional da poboación.
Fundaméntase no compromiso da organización por traballar cunha nova visión ou
enfoque. Unha visión que, polo seu carácter estratéxico, está en mans do máximo
nivel da organización; é dicir, do nivel político. Son os/as responsables do Goberno
local quen deben liderar globalmente este proceso.
A "construción dunha Sarria igualitaria" é un compromiso colectivo. Supón asumir a
existencia dunha responsabilidade compartida que xere proxectos de acción e
promover a articulación de redes de ampla participación por medio de prácticas que
impliquen a todos os axentes sociais da comunidade.
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Obxectivos
2
Obxectivos e estrutura

2 OBXECTIVOS E ESTRUTURA
O II Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades do Concello de Sarria 2014-2017,
ademais de dar cumprimento á lexislación vixente, supón a continuación e o
afondamento nas políticas de igualdade de xénero que, dende hai varios anos, se
veñen realizando nesta entidade local. Comprometerse na súa elaboración e posta
en marcha demostra que esta materia é un asunto de presenza obrigada na axenda
política municipal.

O documento entraña un avance claro respecto ao anterior. Está orientado a
profundar na implicación e a corresponsabilidade municipal no progreso cara ao
asentamento da transversalidade do principio de igualdade nas políticas públicas,
mediante a consolidación de estruturas de asesoramento e apoio especificas.

Ten como finalidade articular unha estratexia integral de intervención orientada a
xerar os cambios necesarios para que as mulleres e homes de Sarria alcancen maiores
cotas de igualdade e, neste cometido, aborda dúas liñas de actuación:

1

A que implica directamente á organización municipal:
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Incorporar a perspectiva de xénero a toda a acción da entidade.



Fomentar a igualdade entre homes e mulleres na estrutura do Concello de
Sarria.

2

A encamiñada concretamente ás mulleres e á poboación en xeral, para
corrixir as desigualdades existentes na sociedade sarriá.

En consecuencia, o Plan concibe como destinatarios/as:


Á poboación feminina, programando actuacións que permitan superar as
situacións de discriminación que aínda persisten como resultado do modelo
patriarcal.



A sociedade en xeral, fomentando unha nova cultura organizativa e un
modelo

de

cidadanía

que

permita

desenvolver

a

igualdade

de

oportunidades entre mulleres e homes.


Os homes, para que revisen os ideais de masculinidade vixentes e
cambien actitudes e comportamentos sexistas e discriminatorios.



Ao Concello de Sarria e ás persoas responsables de xestionar políticas,
servizos e recursos en particular, para que estendan o enfoque de xénero á
execución do seu traballo.
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Catro son os seus eixes principais nos que se enmarcan as distintas medidas
programadas. Os ditos eixes, ao mesmo tempo que constitúen o marco xeral do Plan,
permiten estruturar as actuacións de acorde aos diferentes programas e servizos
municipais. Trátase de pór en marcha os mecanismos e medidas institucionais
necesarias para que esta nosa tarefa sexa posible. Responden a un obxectivo xeral
que xustifica a súa elección e desagréganse en varios obxectivos específicos ou
operativos; que coinciden cos cambios estruturais que se queren incentivar no
conxunto da sociedade sarriá, e que encadran as diferentes medidas ou accións
concretas que planificamos acometer.

Por cada obxectivo específico, distintas ACCIÓNS ou propostas de actuación.
Así mesmo, para cada unha das actuacións que configuran o II PIOM, inclúese a
información descritiva referida aos seguintes aspectos:

□

TEMPORIZACIÓN: Indica o prazo no que se debe acometer o compromiso da
actuación, é dicir, a anualidade ou anualidades nas que se prevé o seu
desenvolvemento.

□

RESPONSABLE/S: Refírese ao departamento ou área da entidade local que, en
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función das súas competencias, se ocupará de facer efectiva a acción e velará
polo seu seguimento.

□

INDICADORES: Son as variables elixidas para medir o grao de cumprimento das
accións e os resultados acadados.

A aparente fragmentación das actuacións concretas non pode ocultar a necesidade
dun entendemento harmónico, se queremos obter resultados no camiño da
consecución dunha igualdade real. Falamos da inclusión do PIOM nunha estratexia
integral.
Así as cousas, catro son as liñas base ou principios reitores que definiron a elaboración
deste II documento marco de traballo.

□

TRANSVERSALIDADE: Integrar a perspectiva de xénero en todas e cada unha das
políticas e accións municipais co obxectivo básico de eliminar as barreiras
estruturais que impiden a igualdade de mulleres e homes. Cómpre contar coa
implicación de todos os actores municipais para o desenvolvemento do Plan de
Igualdade xa que, sen participación, non é posible a transversalidade.
Para este fin promoverase a creación dun Comité para a Igualdade entre
Mulleres e Homes, no que estean representadas todas as Delegacións, ademais
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dos órganos de dirección municipais.

□

EMPODERAMENTO: Alude a un proceso de toma de conciencia individual e
colectiva das mulleres, que permite á poboación feminina aumentar a súa
participación nos distintos ámbitos de poder e, polo tanto, á súa capacidade de
tomar decisións e influír.

□

MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA: A estratexia da acción positiva consiste na
adopción de medidas específicas destinadas a reducir ou eliminar os obstáculos
que se opoñen a que as mulleres gocen dos dereitos da cidadanía en
condicións de igualdade. Son medidas concretas e temporais (ata a
consecución do obxectivo) dirixidas a compensar as situacións de desvantaxe
das que parten as mulleres.

□

COOPERACIÓN E COORDINACIÓN: É preciso reforzar a vontade de cooperación
e a coordinación con outras administracións, de xeito que a perspectiva de
xénero sexa unha liña máis de traballo e unha norma xeral do contexto municipal
que permita axilizar o desenvolvemento do PIOM.
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ESTRATEXIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
(4 Liñas base ou principios reitores):
Transversalidade, empoderamento, accións positivas, cooperación e coordinación
4 eixes de intervención
Institucional:
Construír Sarria en
igualdade

Socializador: acción
integral contra a
violencia de xénero

Participación social e
empoderamento

Formación, Emprego e
Benestar social

Obxectivos operativos

Accións ou medidas concretas

Temporización

Área/departamento responsable
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Indicadores

1 Institucional: Construír Sarria en igualdade.
Obxectivo xeral:

□

Incorporar o principio de Igualdade na acción municipal.

Obxectivos específicos:

□

Aplicar a transversalidade de xénero ao conxunto das políticas municipais.

□

Visualizar a igualdade no municipio tanto a nivel interno como na imaxe que
se proxecta: comunicar en igualdade.

□

Traballar a favor da reorganización dos espazos e os tempos de mulleres e
homes e continuar o labor de fomentar a conciliación da vida persoal, laboral
e familiar.

A meta deste eixe é afianzar a igualdade de xénero nas políticas xerais desta entidade
local e, para iso, perséguese implicar a todos os departamentos do concello e
integrar a perspectiva de xénero no funcionamento desta Administración; promover
a cooperación entre as institucións e organismos públicos e dar resposta ás
demandas da sociedade sarriá en materia de conciliación. Na Estratexia Europa 2020
ponse de manifesto que é necesario “potenciar novas formas de equilibrio entre a
vida laboral e
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familiar, políticas de envellecemento activo e incrementar a igualdade entre sexos”.
Constátase de xeito específico que a participación das mulleres no mercado laboral
creceu na década anterior notablemente; sobre todo nos Estados membros que
adoptaron políticas de conciliación eficaces.

Un total de 12 accións ou medidas concretas integran o eixe. Destacan as que se
prevén en materia de adxudicación de contratos a aquelas empresas que incorporen
medidas sociais que redunden na igualdade efectiva entre mulleres e homes. Trátase
de implantar cláusulas sociais nos procedementos de contratación pública co fin de
avanzar cara a unha contratación socialmente responsable. Xunto a isto, fomentarase
o uso de datos desagregados por sexo nos estudos desta Administración local e nas
memorias e informes dos diversos departamentos ou áreas. Así mesmo, deseñaranse
indicadores de xénero que permitan coñecer de forma exhaustiva as diferentes
situacións de desigualdade entre as mulleres e os homes da vila.

O concello potenciará ademais os mecanismos de coordinación entre institucións e
organismos públicos para unificar criterios e accións, e continuará impulsando
actuacións de estímulo á corresponsabilidade na conciliación de vida profesional,
familiar e persoal das mulleres e dos homes,

Progresar no desenvolvemento dun modelo de organización social máis aberto e
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proclive á corresponsabilidade ten que converterse nunha prioridade, xa que
−ademais dos beneficios que xera na saúde e no benestar dos/as traballadores/as e
entre as persoas da súa contorna familiar e social− son ferramentas de plena
actualidade de cara á mellora do compromiso e da produtividade.

2 Socializador: acción integral contra a violencia de xénero.
Obxectivo xeral:

□

Contribuír á erradicación da violencia de xénero mediante a sensibilización,
prevención, apoio e atención integral ás mulleres vítimas de maltrato, a través
dunha intervención coordinada de todos os axentes implicados.

Este eixe recolle todas as medidas que se prevén para avanzar na eliminación da
violencia

exercida

contra

as

mulleres;

incluídas

as

actuacións

relativas

á

concienciación cidadá, que se integran nos obxectivos específicos 1 e 2 dedicados ao cambio de valores e modelos para a igualdade-. Neste sentido,
o II Plan amosa o esforzo por ofrecer unha resposta global e contundente a
esta

lacra

social

en

calquera

das

súas

modalidades

e

consecuencias,

mediante accións de prevención e unha asistencia integral e coordinada a favor das
mulleres vítimas e das persoas ao seu cargo; así como a través do apoio á súa
independencia e integración social.
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Obxectivos específicos:

□

Favorecer a eliminación dos estereotipos e roles de xénero fomentando o
afianzamento da educación en valores como ferramenta estratéxica, en
colaboración con todos os axentes sociais e Administracións implicadas.

□

Traballar en prol da modificación de actitudes e comportamentos da
poboación. Sensibilizar a sociedade sobre as necesidades de crer e de
camiñar xuntos neste cometido.

□

Potenciar e valorar as achegas das mulleres e a diversificación das súas
opcións profesionais.

□

Actuar contra a violencia de xénero. Garantir a atención e apoio integral ás
mulleres vítimas de violencia de xénero e ás súas familias.

Hoxe en día, a pesar dos innegables avances que se produciron nos últimos anos,
seguen presentes moitos estereotipos sobre os papeis ocupados polos homes e as
mulleres nas distintas esferas da vida. Aínda que os cambios na lexislación son
necesarios para crear un marco xurídico que posibilite a devandita progresión, só coa
transformación do ordenamento xurídico non é suficiente. Hai que intentar ademais
modificar os modelos do pasado, coa introdución de valores respectuosos da
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igualdade en todos os ámbitos da nosa vida cotiá: no mundo do traballo, da
política, do fogar... Neste sentido, cómpre impulsar, dende a Administración máis
próxima á veciñanza, medidas que promovan o respecto á igualdade de
xénero na esfera pública e que sirvan para sensibilizar cara ao reparto
equitativo de tarefas entre homes e mulleres na esfera privada. A educación é un
dos instrumentos fundamentais para corrixir as desigualdades que se producen por
razón de sexo. Por iso, reviste especial

importancia

a

acción

que

neste

campo poida desenvolverse desde a primeira infancia.

Só dende estes parámetros poderemos loitar contra a violencia de xénero.

As actuacións para previr e actuar contra o maltrato exercido sobre as mulleres, no
ámbito doméstico e social, merecen toda a atención dentro das políticas públicas.
Unha sociedade democrática non pode permitirse ningún tipo de violencia sobre as
mulleres, sexa psicolóxica ou física; supoñendo un atentado contra a súa dignidade e
contra os dereitos humanos. No que vai de ano (novembro/2013), 44 mulleres foron
asasinadas ás mans das súas parellas ou exparellas, 700 na última década en España;
un auténtico xenocidio feminino, que nos fai avergonzarnos como sociedade e ser
conscientes de que moito queda por discorrer en todo o relacionado coa igualdade
entre homes e mulleres. Os datos alertan ademais sobre un notable incremento da
violencia de xénero entre a mocidade.
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Sarria continuará poñendo o acento especialmente no terreo da educación, en
políticas máis eficaces de prevención e actuará, dun xeito coordinado, contra a
persistencia de estereotipos nos ámbitos de socialización que teñen maior
protagonismo: medios de comunicación, escola, familia…

3

Participación social e empoderamento.

Obxectivo xeral:

□

Fortalecer o liderado social das mulleres fomentando o exercicio dunha
cidadanía activa.

Obxectivos específicos:

□

Promover o asociacionismo das mulleres, especialmente o relacionado coa
igualdade de oportunidades.

□

Incentivar o liderado e a participación equilibrada de mulleres e homes nos
órganos de poder.

□

Potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal das mulleres e a
adopción de prácticas habituais de autocoidado.
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Este último é un obxectivo de primeira orde que tamén recolle o VI Plan galego para a
igualdade de homes e mulleres, no seu correspondente eixe de intervención. Implica
sensibilización, formación e empoderamento; comporta independencia e calidade de
vida. Polo momento, o coidado das mulleres coidadoras é unha cuestión que se debe
ter en conta de xeito específico na nosa contorna. Segundo datos do IGE referidos á
enquisa de condicións de vida das familias (módulo dependencia, ano 2011), o 68,9%
das persoas que atenden a dependentes son mulleres; das cales o 23,9% son maiores
de 65 anos. O seu benestar físico e psíquico ten que ser unha prioridade.
Pola súa banda, para unha futura e positiva transformación social, cómpre
que as mulleres e homes de Sarria analicen, aprendan e compartan o papel histórico
e básico na loita pola igualdade entre xéneros que desenvolveron e levan a cabo as
asociacións de mulleres; ás que posteriormente se sumaron outros grupos e/ou
colectivos.
No que respecta a unha participación máis equilibrada de mulleres e homes nas
responsabilidades públicas, permite incidir nunha nova organización social máis
igualitaria, ao tempo que obriga a avanzar no terreo da corresponsabilidade no
ámbito privado.
É un feito que a muller encóntrase pouco representada nos postos decisorios de poder
e que a súa participación na vida pública é menor que a dos homes. O número de
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mulleres que integran a Corporación sarriá e de 5 sobre un total 17 concelleiros/as:
unha porcentaxe claramente reducida (29,41%).
A devandita participación vese facilitada cando as mulleres se organizan en
asociacións, xa que a pertenza a un grupo ofrece respaldo e favorece a consecución
de obxectivos. Por esta razón, é unha constante no traballo das políticas de igualdade
a promoción do tecido asociativo de mulleres e de homes, a través da animación
á constitución de novas asociacións, e da dinamización e apoio das actividades
das existentes.

4

Formación, Emprego e benestar social.

Obxectivo xeral:

□

Impulsar a igualdade entre mulleres e homes no acceso, a permanencia e a
promoción no traballo; facendo fincapé nas mulleres con maiores dificultades
de inserción. Potenciar o ámbito do benestar persoal entre a poboación
feminina mediante actividades de ocio, formación ou lecer que se adapten ás
súas demandas; imprescindibles para avanzar nun modelo de organización
social que facilite unha boa calidade de vida e unha maior produtividade e
satisfacción respecto ao traballo.
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Obxectivos específicos:

□

Achegar os recursos formativos ás mulleres sarriás, reforzando as súas
competencias en relación cos requirimentos do mercado laboral e
profesional ao longo da súa vida activa.
Ademais de afianzar o servizo de orientación, asesoramento e apoio para que
as mulleres se convertan en empresarias, o plan pretende facilitar a
incorporación da muller a sectores ou niveis nos que estea pouco
representada e viceversa: por exemplo, nas novas tecnoloxías. En canto ao
medio rural, a nova programación insistirá en que se dinamice a participación
destas no comercio de produtos autóctonos.

□

Promover a saúde integral das mulleres.

□

Potenciar a práctica deportiva entre a poboación feminina.

A actual conxuntura de crise económica prexudica á progresión dos avances
conseguidos a favor da igualdade de oportunidades en moitas esferas. Está
provocando duros efectos sociais, reflectidos nas cifras de paro e no aumento da
pobreza, que baten con toda a súa crueza nos fogares. Con todo, non afectan por
igual a todos os membros da familia. As estatísticas confirman que se mostran máis
duros coas mulleres; que asumen o traballo derivado da situación social e económica
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e, en moitos casos, as dificultades impostas por menores ingresos.
O Parlamento Europeo, no seu informe sobre igualdade 2011, afirma que “a
independencia económica das mulleres e dos homes é un requisito fundamental para
acadar a igualdade de xénero. Corremos o perigo de que a crise económica actual
nos devolva á situación existente hai anos, xa que pode que, en última instancia,
afecte en maior medida ás mulleres que aos homes. Para iso é importante seguir
realizando esforzos para mellorar a participación no mercado laboral e o acceso aos
postos de poder, como os consellos de administración nas empresas”. Este acceso a
postos de poder debe estenderse tamén á esfera da política, ao ámbito
da Administración pública, á participación social e cultural e, en definitiva, a
todas as parcelas e estruturas sociais de carácter decisorio, para facer visibles ás
mulleres en toda a súa diversidade.
As condicións de vida e a posición da poboación feminina en gran parte do mundo
continúan a ser un dos desafíos máis importantes para todas as organizacións.
Tras máis de cinco lustros dende a proclamación na Constitución española do
principio de non discriminación por razón de sexo (artigo 14), da igualdade como valor
superior do ordenamento xurídico (artigo 1.1), do mandato dirixido aos poderes
públicos para a remoción dos obstáculos que puidesen impedir a igualdade real e
efectiva (artigo 9.2); os datos sobre o mercado laboral, a participación e toma de
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decisións, a realización do traballo doméstico e dos coidados ás persoas
dependentes, a violencia de xénero, a pobreza…, evidencian a persistencia de casos
de discriminación por razón de sexo e de desigualdade cara ás mulleres.
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Metodoloxía
3
Fases e metodoloxía

3 FASES E METODOLOXÍA
O punto de partida para a elaboración do II PIOM determinouno a natureza e os
obxectivos cos que nace: Dotar á práctica política municipal dun instrumento de
referencia que oriente e asente todas as súas actuacións. Para isto, debe ter en
conta cal é a situación de mulleres e homes na vila de Sarria. É dicir, o marco de
acción.

A descrición, sempre xeral, da situación da igualdade de oportunidades permite
evidenciar, máis claramente, a necesidade do Plan, e axustar as expectativas sobre
o grao de incidencia deste, considerando o alcance de iniciativas precedentes.

Este xuízo inicial é importante debido a que o Plan ten vocación de incidir nas
iniciativas institucionais actualmente en curso; reorientándoas se fose necesario e
dotándoas dunha maior coherencia.

Neste marco, os primeiros elementos de partida da situación da Igualdade de
Oportunidades en Sarria extraéronse a partir de aspectos de carácter xeral:
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□

Organismos públicos referentes en políticas de Igualdade.

□

Marco xurídico existente.

□

Nivel de implantación das políticas de Igualdade de Oportunidades no
ámbito local.

En efecto, o antecedente inmediato da elaboración deste II instrumento marco de
traballo en prol da igualdade é froito da avaliación do I PIOM desta entidade local
2007-2010; que se acometeu finalizada a súa vixencia, no ano 2011. A
devandita valoración foi globalmente positiva, caracterizada por un compromiso
político

firme de

impulsar

a

igualdade

entre

mulleres

e

homes,

que

abertamente favoreceu o dinamismo inicial deste novo proxecto. O informe
final de diagnóstico facilitou a detección tanto dos nosos puntos fortes como das
áreas de mellora. Seguindo estas dúas vertentes, precisáronse os 4 eixes de
intervención

e

marcáronse

os

obxectivos

operativos para, posteriormente,

determinar as medidas concretas que se pretenden desenvolver, co fin de
mellorar en determinadas áreas ou seguir impulsando ou traballando nos puntos
fortes.
As 5 áreas de mellora que prevía o dito informe final de avaliación e que tivemos
presentes para a redacción do II PIOM do Concello de Sarria foron:
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1. A igualdade de xénero ten que incorporarse definitivamente como criterio de
calidade da política municipal. O PIOM debe ter a consideración de ferramenta
de enfoque das futuras actuacións e establecer o camiño que temos que seguir
en materia de políticas de igualdade. Cómpre concretar con absoluta claridade
as liñas de traballo que, de agora en diante, se van seguir sobre a base dunha
planificación estratéxica: fixar os obxectivos xerais que se queren acadar coa
aprobación

deste

segundo

documento,

definir

as

áreas,

servizos

ou

departamentos que se ocuparán da súa execución, os tempos de realización
das accións que se determinen e os instrumentos que se empregaran para o
seguimento dos resultados.

2. Buscarase unha maior concreción dos obxectivos operativos ou específicos e,
tamén das accións que se desexan pór en marcha. Deben ser realistas e derivar
dun diagnóstico actualizado dos datos e variables que hai que ter presentes
para a redacción dun PIOM.

En todo caso, as estratexias de igualdade estarán enmarcadas no chamado
enfoque dual. Por unha banda, o desenvolvemento de accións específicas que
cubran as necesidades prácticas xeradas polas desigualdades de xénero que se
detecten. E por outro, o avance nos cambios estruturais. Estes cambios só se
poderán producir cando a perspectiva de xénero se incorpore plenamente ao
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proceso de planificación e desenvolvemento de todas as políticas públicas; en
todos os ámbitos e a todos os niveis. Este dobre enfoque, accións específicas e
transversalidade, ten que estar presente ao longo de toda a execución do Plan.

3. Cómpre impulsar dunha maneira máis decidida o cambio no uso dunha linguaxe
non sexista, mellorar a formación do persoal en igualdade a través de itinerarios
específicos sobre aplicación do enfoque de xénero, e ampliar as posibilidades e
potencialidades que ten a web.

4. O seguimento e a avaliación non deben desatenderse. Cada acción ten que
reflectirse nunha ficha de seguimento cos resultados que se consideran obtidos. E
de cada xuntanza que realice a comisión de seguimento ou órgano equivalente,
debe levantarse unha acta cos principais puntos que se trataron e as conclusións
ás que chegaron os/as integrantes. Resulta fundamental a convocatoria
periódica de xuntanzas, nas que participen tanto os/as representantes da
entidade local por concellarías, como das distintas áreas implicadas e os axentes
sociais. Buscarase, en todo momento, as impresións e achegas do movemento
asociativo, da poboación, das forzas e corpos de seguridade, dos servizos
sanitarios; ademais da valoración dos responsables do centros educativos.
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5. O PIOM ten que converterse nun documento coñecido e manexado por todos os
homes e as mulleres que residen na vila, polos distintos axentes sociais e
económicos, polas asociacións e as respectivas institucións e organizacións.

Sobre estas premisas, lograr un PIOM adaptado ás circunstancias e ás características
particulares do concello de Sarria, foi un traballo de envergadura e dedicación, que
requiriu de varias fases ata a súa aprobación definitiva.

Tras a análise do informe de avaliación, iniciouse un labor de recompilación de
documentación bibliográfica previa para contrastar diversos Plans de Igualdade de
varias localidades, así como o da Comunidade galega. En paralelo, executouse
unha aproximación á realidade das mulleres sarriás, co fin de coñecer a súa
situación específica e demandas. Isto desenvolveuse a través de fontes secundarias
(estatísticas, estudos, etc.), pero tamén coa axuda inestimable de fontes primarias.
O contacto con informantes clave dos diferentes ámbitos institucionais (CIM, servizos
sociais, sanitarios, comunidade educativa), culturais, económicos… é o que
posibilitou coñecer, dende un punto de vista cualitativo, a posición das mulleres
neste municipio; ademais de achegar propostas de acción para a abordaxe das
políticas de igualdade.

Por outro lado, para a validación deste novo Plan para a Igualdade, creouse unha mesa
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de traballo coa participación tanto de persoal político e técnico, como de entidades
representantes da veciñanza.

Os obxectivos da mesa foron:



Informar dos principais resultados do diagnóstico.



Informar dos obxectivos identificados para o Plan.



Priorizar as accións que se debían emprender conxuntamente respecto aos
obxectivos identificados.

Empregouse, polo tanto, unha metodoloxía mixta; na que se combinaron técnicas
cuantitativas e cualitativas e onde a participación do concello e da súa área
específica de igualdade foi fundamental.

FASES

□ ESTUDO E
INVESTIGACIÓN.

ACCIÓNS
Análise dos resultados da avaliación do I PIOM, do marco lexislativo
que vai sustentar o

desenvolvemento deste segundo documento

marco de traballo en prol da igualdade e doutras experiencias
semellantes.
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FASES

ACCIÓNS

□ DIAGNÓSTICO

Traballo de campo e tratamento de datos estatísticos sobre a situación
real das mulleres do municipio nas distintas áreas: Educación, cultura,
ocio, saúde, deporte, formación, emprego. Contacto cos axentes sociais
implicados no desenvolvemento do proxecto: Metodoloxía mixta.

□ PLANIFICACIÓN

Establecemento das motivacións, liñas e fases de actuacións en
diferentes xuntanzas de traballo.
Deseño

do

sistema

de

avaliación

mediante

a

elección

de

indicadores ou medidores cuantificables.

□ PRESENTACIÓN

Redacción do documento final e maqueta.

□ APROBACIÓN

Aprobación polo Pleno do PIOM.

□ DIVULGACIÓN
□ SEGUIMENTO E
AVALIACIÓN

Difusión e socialización do Plan para obter a necesaria implicación
de toda a poboación.
Nestas dúas últimas fases (6 e 7) é importante manexar os mesmos
criterios: pertinencia, eficacia, idoneidade e viabilidade.
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Acción
4
Marco de acción

4 MARCO DE ACCIÓN
□ ONDE ESTAMOS
Poboación e territorio

Sarria, cabeceira histórica dunha extensa e fértil comarca de case 1.000 quilómetros
cadrados, que está integrada por 7 municipios, sitúase a 31 quilómetros ao sur da
cidade de Lugo: no punto quilométrico 111 do Camiño de Santiago Francés.
O municipio ocupa unha posición central na metade sur da provincia. Limita ao Norte
cos concellos do Páramo e Láncara; ao Leste co de Samos; ao Oeste con Paradela e,
ao Sur, co municipio do Incio.
É o núcleo urbano máis poboado no tramo do Camiño que discorre por Galicia (13546
habitantes, segundo datos do padrón á data 01/10/2013); se ben temos que falar dun
concello eminentemente rural: con cincuenta e dúas parroquias que abarcan 185
quilómetros cadrados -corenta e nove rurais e 3 urbanas-, e unha densidade
de poboación de 73,22 hab/Km2.
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Mapa 2: Mapa concellos limítrofes.

Mapa 1: Mapa físico-político provincia de
Lugo.

Sarria
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Na súa orografía diferéncianse claramente tres unidades de relevo:

□

Penichaira: que é a que ten maior extensión, ocupa o centro e Oeste e se
atopa entre 500 m e 700 m de altitude.

□

Unha zona montañosa, que se sitúa ao Oeste e alcanza os 800m de altitude no
monte do Páramo, ou no de Santa Icía, ao Sur.

□

O val ou Veiga de Sarria, que é unha depresión de orixe tectónico formada por
fértiles materiais terciarios, situada ao Noroeste do municipio e cunhas cotas
que oscilan entre os 400 m e 500 m. Nesta veiga está asentada a Vila de Sarria
(455 m de altitude).

No término municipal existe unha ampla rede hidrolóxica: numerosos ríos e regatos. O
principal, que dá nome á vila, nace en Triacastela, entra no concello polo Leste,
á altura de Calvor e Cans, e abandona o municipio para desembocar no río
Neira; que desauga a súa vez, no Miño. Ao seu paso por Sarria vai dando lugar a
paisaxes pintorescas con moita vexetación, característica deste entorno e dun ha
espectacular beleza.
En canto ao clima, presenta as características propias do interior lucense. Pertence á
variedade oceánica con tendencia á continentalización: invernos frescos e veráns
suaves, unha temperatura media anual de 12º e unha amplitude térmica de case
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13ºC. As precipitacións son abundantes, con algo máis de 1000 mm anuais; decembro

e xaneiro os meses máis húmidos e xullo e agosto os máis secos do ano.
Ben comunicada por estrada e ferrocarril, a súa riqueza económica (gandería,
industria, servizos) fan que sexa unha zona dotada de gran vitalidade. É de destacar o
impulso que nos últimos anos está tomando o sector turístico. Sarria é o lugar elixido
para emprender a súa peregrinación por moitos dos que fan a pé o Camiño de
Santiago. A súa proximidade ás Serras orientais galegas (O Courel, O Cebreiro, O Incio,
Os Ancares ...) e o seu extraordinario patrimonio cultural e artístico, convértena na
mellor porta de entrada para quen desexa visitar as fermosas terras da montaña
luguesa.
No que aos datos demográficos se refire, a evolución marca un lixeiro e sostido
crecemento durante os últimos anos; salvo no 2011 e 2012, nos que se reduce en 87 o
número de habitantes. Con todo, o momento presente subliña unha tendencia ao
estancamento, con taxas de natalidade e mortalidade que se sitúan no 5,84 % e no
12,50 % no ano 2012, respectivamente: cifras que se afastan do 9,70 % e 8,8 %
nacionais;

incluso

dos

7,94

nacementos

habitantes que se rexistraron en Galicia.
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e

11,20

defuncións

por

cada

mil

Certo é que:

□

A densidade de poboación do 73,22 e moi superior á media provincial: está
entre as máis elevadas da metade sur lucense, xunto á de Monforte
(98,26 hab./km²).

□

Que na estrutura poboacional podemos observar o gran peso que acadan
franxas de idade como a de 35-39 (7,96 % sobre a poboación total) ou a de 40
a 49 (que representan o 14,81%). A idade media está nos 47,3 anos (45,9 nos
homes e 48,6 nas mulleres).

□

Que nos últimos anos o incremento da poboación estranxeira foi moi
significativo. No ano 2011, tan só 112 persoas de nacionalidade estranxeira
estaban empadroadas en Sarria. No 2012: 572.

□

Os índices de substitución e tendencia son lixeiramente superiores aos da
Comunidade autónoma e aos nacionais.

Agora ben, as estatísticas tamén confirman que:

□

As emigracións aumentaron; aínda que o saldo migratorio segue a manterse
nun valor positivo debido a que os movementos migratorios internos son cada
vez maiores.
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□

As taxas demográficas de dependencia e envellecemento se sitúan por riba da
media da Comunidade autónoma, e son moi superiores ás nacionais.

□

Polo que respecta ao saldo vexetativo, arroxa un valor máis elevado ao dos
outros exercicios.

Ano

Total

Homes

Mulleres

Período

Fonte

2002

13.053

6.396

6.657

01/01/2002

IGE-INE

2003

13.142

6.436

6.706

01/01/2003

IGE-INE

2004

13.132

6.458

6.674

01/01/2004

IGE-INE

2005

13.155

6.457

6.698

01/01/2005

IGE-INE

2006

13.352

6.532

6.820

01/01/2006

IGE-INE

2007

13.422

6.556

6.866

01/01/2007

IGE-INE

2008

13.476

6.571

6.905

01/01/2008

IGE-INE

2009

13.508

6.605

6.903

01/01/2009

IGE-INE

2010

13.611

6.677

6.934

01/01/2010

IGE-INE

2011

13.590

6.666

6.924

01/01/2011

IGE-INE

2012

13.524

6.647

6.877

01/01/2012

IGE-INE

2013

13.546

6.649

6.897

01/10/2013

PADRÓN

Táboa 1: Evolución demográfica nos últimos anos
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Gráfico 1: Evolución demográfica nos últimos anos.

Mulleres

Defuncións

Homes

Mulleres

Saldo
vexetativo

Matrimonios

..

..

161

77

84

15

56

69

76

116

66

50

29

68

58

78

143

86

57

-7

81

96

43

53

169

101

68

-73

60

1995

88

44

44

145

83

62

-57

61

2000

80

40

40

152

83

69

-72
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2005

69

30

39

180

94

86

-111

44

2010

90

43

47

158

84

74

-68

41

2011

88

54

34

168

81

87

-80

54

2012

79

39

40

169

96

73

-90
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Ano

Nacementos

1975

176

1980

145

1985

136

1990

Homes

Táboa 2: Movemento natural da poboación.
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Gráfico 2: Movemento natural da poboación: Relación de nacementos e mortes

Movementos
migratorios

Emigracións

Inmigracións

Período

Fonte

Á/ da mesma provincia

134

201

2012

INE

A outra/ doutra provincia

52

27

2012

INE

A outra/ doutra comunidade

102

128

2012

INE

Estranxeiro

24

58

2012

INE

Total

312

414

2012

INE

Táboa 3: Variacións residenciais 2012.
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Taxas demográficas

Municipio

Comunidade

España

Ano

Dependencia

55.9 %

51,8%

41,1%

2011

Envellecemento

25,9 %

22,5%

17,3%

2011

Maternidade

15,1 %

17,3%

21,3%

2011

Tendencia

107,0%

102,9%

104,8%

2011

Substitución

95,3%

91,1%

114,3%

2011

Táboa 4: Taxas demográficas 2011.

Taxas demográficas

Municipio

Data

Dependencia

57,4 %

10/2013

Envellecemento

26,0 %

10/2013

Maternidade

15,0 %

10/2013

Tendencia

89,1%

10/2013

8%

10/2013

Substitución

Táboa 5: Taxas demográficas na actualidade.
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4
9

100
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2001
País de orixe

2011

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Europa

30

20

10

161

101

Mulleres
59

América

79

21

58

278

95

183

Asia

1

1

0

33

21

12

África

2

1

1

64

41

23

Total

112

43

69

536

259

277

Táboa 6: Poboación de nacionalidade estranxeira segundo sexo e
nacionalidade

Gráfico 3: Estrutura poboacional (padrón outubro 2013)
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□ SOCIOECONOMÍA. MERCADO DE TRABALLO
Sarria irradia a súa influencia sobre unha ampla e rica bisbarra e constitúe un centro
de servizos dinámico, cunha oferta moi diversificada. Núcleo principal da comarca,
tanto histórico como funcional e xeográfico, é cabeceira de partido xudicial e sede
de case todos os servizos administrativos.

Tamén é o lugar onde se focaliza unha

importante área de mercado. A pesar da conxuntura económica que estamos a vivir,
podemos afirmar que se trata dunha poboación onde os recursos se explotaron
sempre dun xeito bastante racional e, o que é máis importante, os beneficios
invertéronse para crear máis riqueza.
No termo municipal de Sarria coexisten actividades económicas de moi diversa índole.
Aínda que as tarefas relacionadas coa explotación do agro destaquen pola riqueza
xerada e pola súa inserción nun proceso de modernización, a gandaría emerxe como
unha das máis sólidas bases da súa economía e non debemos pasar por alto que este
municipio presenta unha das densidades industriais máis elevadas do conxunto
provincial.
O sector gandeiro adaptouse especialmente ben aos novos tempos. Modernizáronse
as explotacións, aumentáronse as cabanas, uníronse, e conseguiuse incorporar á
mocidade. Isto acredítao a existencia de cooperativas que se sitúan en facturación
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de leite e produtos derivados entre as primeiras da Comunidade Autónoma.
Principalmente a gandaría é de leite, pero tamén existe de carne e porcino; por iso a
feira que se celebra os 6, 20 e 27 de cada mes, está entre as 5 máis importante de
Galicia. De feito Sarria é o municipio lucense con máis exemplares de porcino e
moitos/as gandeiros/as optaron por formar parte do proceso produtivo.
A fábrica de cementos de Oural sinala, a partir dos anos 60, o comezo dun proceso de
industrialización, que estivo vinculado esencialmente co paso tempo ao sector
primario: fabricación de embutidos, produtos lácteos, transformación madeireira e
fabricación de pensos.
Ademais, o sector da construción e a industria extractiva acadan unha importante
representación: cementos e derivados, lousa, minerais... E, como non, o sector
terciario, que representa o 67,85% do total de afiliacións á Seguridade Social, e que se
concentra fundamentalmente na capital municipal: verdadeiro foco turístico e
mercantil da comarca.
Mulleres

Homes

Total

Outubro/2011

Período

2.631

2.657

5.018

Setembro/2012

2.292

2.558

4.850

Setembro/2013

2.241

2.412

4.653

Táboa 7 e gráfico 4: Afiliacións en alta laboral. Fonte:
Seguridade Social.
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Homes
Mulleres

Número de afiliacións

Período

Agricultura e pesca

646

Setembro/2013

Industria

512

Setembro/2013

Construción

330

Setembro/2013

3.157

Setembro/2013

8

Setembro/2013

Sectores

Servizos
Non consta

Táboa 8: Afiliacións por sectores. Fonte: Seguridade Social.

Empresas por condición xurídica

Dato

Período

Persoas físicas

810

2012

Sociedades anónimas

16

2012

Sociedades de responsabilidade limitada

411

2012

Sociedades cooperativas
Outras
Total

6

2012

101

2012

1.344

2012

Táboa 9: Empresas por condición xurídica. Fonte: IGE.

Empresas por actividade

Industria

Construción

Servizos

145

226

973

Táboa 10: Empresas por sector de actividade. Fonte: IGE.
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Empresas por estrato de asalariados
sen asalariados

822

de 1 a 2 asalariados

330

de 3 a 5 asalariados

113

de 6 a 9 asalariados

42

de 10 a 19 asalariados

22

de 20 a 49 asalariados

12

de 50 a 99 asalariados

3

de 100 a 249 asalariados

0

de 250 ou máis asalariados

0

Táboa 11: Empresas por estrato de
asalariado/as. Fonte: IGE. Ano 2012.

Número de explotacións

Número de bovinos

Número de vacas

2002

668

20.170

15.514

2009

575

19.965

12.204

2010

556

20.344

12.158

2011

536

20.035

11.994

Período

Táboa 12: Efectivos e explotacións de gando bovino

Total

Agrarias

2009

9

4

2010

9

4

2011

10

5

2012

10

5

Período

Táboa 13: Cooperativas
activas por clase de
cooperativa
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Neste contexto, sen embargo, a desigualdade de oportunidades profesionais e
persoais segue a manifestarse. Os sectores terciario e primario (servizos e agricultura)
continúan a ser os que centran a actividade produtiva do municipio. Se ben, neste
último, de xeito correlativo aos datos autonómicos, obsérvase un relativo descenso na
cifra de contratacións; que se mantén con respecto ao primeiro estable. Gañan
posicións, principalmente, a actividade comercial e turística.
Por xénero, as diferencias son bastantes significativas. A porcentaxe máis alta de
contratacións na poboación feminina segue a centrarse na hostalería, na venda en
tenda e almacén, no labor de coidados ás persoas, na área de limpeza, empregados
domésticos, cociñeiros asalariados…O que revela que continúan a ser as ocupacións
estreitamente ligadas ao ámbito privado, aquelas nas que as mulleres acadan maior
representación. Pola contra, cando estamos a falar de traballadores cualificados para
industrias manufactureiras, a construción, o transporte, a intermediación financeira
e os servizos empresariais, os homes son os protagonistas.
É relevante e alentador que nos contratos asociados aos grandes grupos de
ocupación, en outubro de 2013, figuren 13 mulleres contratadas como técnicas. Nos
debemos esquecer que o número de mulleres con estudos universitarios en España é
superior ao de homes.
No que á evolución das taxas se refire, se realizamos un labor comparativo cos
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indicadores provinciais e autonómicos, Sarria arroxa cifras positivas e esperanzadoras.
Segundo os datos da enquisa de poboación activa do terceiro trimestre, a taxa de
paro é do 13,7 % fronte ao 21,6 de Galicia e o 16,9 de Lugo. Non obstante, segue a ser
superior nas mulleres que nos homes.
Mulleres

Homes

Total

Galicia

Lugo

Sarria

2009

485

411

896

Taxa de paro

21,6

16,9

13,7

2010

513

458

971

Taxa de actividade

54,7

51,8

54,0

2011

549

524

1.074

2012

624

619

1.243

Outubro/2013

569

607

1.176

Período

Período

Táboa 15: Taxas do mercado de traballo.
Enquisa de Poboación Activa III/2013

Táboa 14: Paro rexistrado segundo sexo.
650

Mulleres
Homes

600
550
500
450
400

Gráfico 5: Paro rexistrado segundo sexo.
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Agricultura
e pesca

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

2009

15

4

80

53

138

14

18

92

25

13

3

30

0

3

182

211

22

65

2010

17

5

82

54

153

10

21

93

22

12

3

26

0

2

116

228

44

83

2011

24

8

107

60

175

8

20

107

25

13

6

27

0

3

112

242

55

81

2012

28

10

121

67

193

13

34

121

30

14

6

34

0

4

158

279

49

82

Outubro
/2013

35

16

132

52

166

11

46

137

24

12

4

35

0

10

156

240

44

56

Industria

Construción

Hostalaría

Transporte

Actividades
sanitarias

Actividades
dos fogares

Outros
Servizos

Sen
emprego
anterior

Sectores

Táboa 16: Paro rexistrado segundo sector de actividade e sexo.

3000

Mulleres

Homes

Total

2006

1.580

2.637

4.217

2008

1.575

2.281

3.856

2010

1.252

1.274

2.526

1.151

1.199

2.350

Período

2012

Táboa 17 e gráfico 6: Contratos
rexistrados segundo sexo.

Homes

2500

Mulleres

2000
1500
1000
500
0
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Estes datos, contrastados cos relativos a estudos e formación da poboación, verifican,
unha vez máis, que a nosa vila non escapa ao escenario actual. A incorporación da
muller ao mercado de traballo é un fenómeno que se está a producir paulatinamente.
A situación de discriminación tradicional obrigou a unha actuación indispensable no
marco legal e normativo, mais hoxe aínda é necesario un compromiso firme nas
políticas públicas para continuar avanzando ata unha situación de verdadeiro
equilibrio.
Resulta clave no proceso o impulso ao interese crecente da muller por adquirir maior
formación. Non obstante, os indicadores oficiais reflicten que o colectivo feminino
segue a desempeñar fundamentalmente as ocupacións de escala inferior, con peores
salarios. Se poñemos en relación a actividade económica e o nivel de instrución,
apréciase un predominio dos homes entre a poboación activa, á marxe do seu nivel
de formación. Como xa advertíamos, o incremento que se dá da representación
feminina nas ensinanzas universitarias e ocupacionais non se corresponde coa súa
chegada a postos de maior responsabilidade.
Nun escenario cambiante e complexo, a aposta debe ser por lograr unha integración
estrutural da dimensión de xénero que sobreviva aos enfoques máis conxunturais e
que transcenda a todos os ámbitos.
Faltan condicións sociais para facer efectivo o protagonismo da muller no traballo. Os
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obstáculos non rematan na cualificación técnica. Moitas son as mulleres que ante os
custos derivados da súa incorporación laboral (gardería, atención ao neno ou ao/á
ancián/á por parte dun terceiro...) optan por quedar na casa. Obsérvase un
desequilibrio aínda moi patente.
Ademais, o envellecemento da poboación incrementa as casos de convivencia con
persoas en situación de dependencia; o que repercute na carga de traballo das
persoas coidadoras, por norma xeral mulleres, e diminúe as súas posibilidades de
participación laboral, política ou social.
Ano

Física

Psíquica

Sensorial

2010

564

324

136

2011

578

328

147

2012

586

340

152

Táboa 18: Censo de discapacidades. Tipos
de discapacidades.

Ano

33% ao 64%

65% ao 74%

75% ou máis

2010

475

298

251

2011

495

310

248

2012

505

319

254

Táboa 19: Censo de discapacidades. Graos.

65

Intervención
5
Eixes de intervención

5 Eixes de intervención
□ INSTITUCIONAL: CONSTRUÍR SARRIA EN IGUALDADE
XUSTIFICACIÓN: Só unha administración que no seu interior considera os dereitos reais
das mulleres garante a proxección da igualdade de oportunidades á cidadanía. O
noso obxectivo é que cada unha das Áreas municipais incorpore a filosofía da
Igualdade de Oportunidades en todas as súas actuacións; dende a orixe do deseño
político ata a concreción técnica dos servizos, plans, programas, e avaliacións.
Que o Concello se amose como exemplo a seguir en materia de igualdade de
oportunidades.
O Concello de Sarria asume a Igualdade de Mulleres e Homes como valor
fundamental e eixe das súas políticas e quere transmitir e sensibilizar á cidadanía neste
sentido, polo tanto, ten que incorporar a perspectiva de xénero nas súas estruturas e
no seu modelo de organización e funcionamento interno.
OBXECTIVO XERAL: Incorporar o principio de igualdade na acción municipal.
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Obxectivo
operativo

Áreas responsables: Alcaldía, Igualdade
Áreas implicadas: Todas

1

Aplicar a transversalidade de xénero ao conxunto das políticas municipais.

ACCIÓNS

2014

Fomentar a formación do persoal municipal en materia de igualdade
para garantir a integración efectiva da perspectiva de xénero na
actividade administrativa. Todo o cadro de persoal do Concello de Sarria
e

dos

organismos

dependentes

deben

participar

nunha

acción

específica, co obxectivo de facilitar a incorporación da perspectiva de
xénero no seu traballo.
Integrar

a

perspectiva

de

xénero

nos

orzamentos

municipais. Estamos xa co II PIOM e o orzamento, como instrumento
último de materialización das políticas públicas, ten que reflectir os
valores municipais.
Mellorar os sistemas de recollida e o tratamento dos datos relativos ao
xénero en todos os departamentos e nos organismos autónomos
dependentes, para poder obter información fiable e actualizada sobre a
situación de partida e a evolución de mulleres e homes no municipio. Ten
que incorporarse a variable sexo en todas as aplicacións informáticas
relevantes do Concello. Tamén ás enquisas e estatísticas que se elaboren
ou executen dende a entidade local.
Creación e determinación do funcionamento da Comisión de Igualdade
–con participación política e técnica- e na que estean representadas
todos as áreas. A dita Comisión será a que se encargue do seguimento
da execución do II PIOM
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de accións formativas que se realizaron destinadas ao cadro do persoal, de
aplicacións e programas informáticos das distintas áreas nos que se permite desagregar datos
por xénero, número de xuntanzas da Comisión de Igualdade.

2

Percepcións dos resultados conseguidos.

3

Orzamento que se destina a programas e proxectos de igualdade; cadro de persoal
especializado.

Obxectivo
operativo

2

Áreas responsables: Alcaldía, Igualdade
Áreas implicadas: Todas
Visualizar a igualdade no municipio tanto a nivel interno como na imaxe que se
proxecta: comunicar en igualdade

ACCIÓNS

2014

Priorizar por medio dos órganos de contratación, nas bases para a
adxudicación de obras ou servizos, ou nos convenios con empresas,
asociacións ou entidades, a aquelas que teñan incorporado o principio
de igualdade na organización dos seus recursos humanos, que dispoñan
de medidas para aplicar a normativa de conciliación da vida, persoal,
familiar e laboral, que posúan o seu respectivo instrumento marco de
traballo (PIOM), que fagan unha publicidade e un uso da linguaxe non
sexista, que obtiveran un distintivo ou premio neste eido, etc.
Potenciar o uso dunha linguaxe e imaxe inclusivas na comunicación
interna e externa, como un paso importante á hora de facer visible o
papel das mulleres na sociedade actual.
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2015

2016

2017

Implicar ao cadro de persoal nas distintas accións que se desenvolven
dende

a entidade

local

co

gallo da conmemoración

do

Día

Internacional da Muller e en contra da Violencia de Xénero.
Impulsar o desenvolvemento do Plan de Igualdade de Mulleres e Homes
no Concello. Realizar unha campaña de comunicación interna e externa:
dirixida ao cadro de persoal e a toda a poboación sarriá.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de adxudicacións de contratos que tiveron en conta a perspectiva de xénero.

2

Documentación do concello que cumpre coas prescricións de utilizar unha linguaxe non
sexista.

3

Número de traballadores/as que participaron nas accións de sensibilización que se
despregaron.

4

Percepcións dos resultados conseguidos.
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Obxectivo
operativo

3

Áreas responsables: Cultura, Igualdade, Mocidade, Deportes e Planificación
Cidadá
Áreas implicadas: Alcaldía, Cultura, Igualdade, Mocidade, Deportes e Planificación
Cidadá.
Traballar a favor da reorganización dos espazos e tempos de mulleres e continuar
co labor de fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar.

ACCIÓNS

2014

Manter, reforzar e divulgar os recursos públicos e os mecanismos que
permitan conciliar a vida laboral, persoal e familiar (servizo de axuda no
fogar, residencia municipal para a terceira idade, actividades lúdicodeportivas destinadas á mocidade e os/as nenos/as en períodos
vacacionais…)
Realizar actividades específicas de sensibilización dirixidas á poboación
xeral e, especificamente, á masculina e á máis nova, para intensificar a
idea de compartir en igualdade o traballo doméstico, os coidados e as
responsabilidades familiares, e coñecer as vantaxes do equilibrio na
repartición igualitaria.
Colaborar coas campañas que se promoven dende a Administración
rexional e estatal para a prevención e erradicación das discriminacións
neste ámbito.
Crear espazos para a reflexión sobre as desigualdades na articulación e
no uso dos tempos no municipio, considerando a conciliación e a
corresponsabilidade como un elemento fundamental.
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de actividades, programas e accións que se realizaron en materia de igualdade, de
campañas de sensibilización que se promoveron ou apoiaron, tipoloxía, perfil dos
beneficiarios/as.

2

Recursos adicados á conciliación no municipio, número de prazas.

3

Participantes e/ou beneficiarios/as e características sociodemográficas desagregadas por
sexo.

4

Percepcións dos resultados conseguidos.

5

Datos e informes dos respectivos servizos: número de demandas atendidas de servizos de
conciliación, xuntanzas interdepartamentais que se mantiveron.

□ SOCIALIZADOR. ACCIÓN INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
XUSTIFICACIÓN: A violencia de xénero é unha das manifestacións de desigualdade
entre mulleres e homes máis graves e máis intolerables que aínda existen nas nosas
sociedades

modernas

e

democráticas;

así

como

a

máxima

expresión

de

discriminación por razón de xénero. Representa unha violación dos dereitos humanos
das mulleres e é "incompatible coa dignidade e a valía da persoa humana"
(Conferencia Mundial de Nacións Unidas sobre Dereitos Humanos. Viena 1993).
Abrangue todas as formas nas que se pode cometer (física, sexual, psicolóxica,
económica, ambiental, estrutural e/ou social), todas as manifestacións nas que se
pode presentar (maltrato, agresión, abuso, acoso ou explotación), e todos os
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contextos onde pode xurdir (parella, familia, relacións persoais ou privadas, traballo e
espazos públicos). Produce tremendas consecuencias non só sobre as vítimas que a
padecen, senón sobre o conxunto da sociedade; xa que representa un serio
obstáculo para o logro da igualdade plena e real entre mulleres e homes. Non é un
fenómeno particular, illado ou circunstancial que se produce en determinados
espazos privados ou en "determinados fogares". Moi ao contrario todas as mulleres,
polo mero feito de selo, e independentemente da súa clase, ideoloxía, ou condición
persoal, económica ou social, poden ser vítimas potenciais desta. Está tan arraigada e
infiltrada no noso tecido social e ideolóxico que aínda hoxe nos custa identificala,
detectala

e

recoñecela.

Nos

últimos

anos

avanzouse

moito

cara

unha

maior visibilización, sensibilización, repulsa e denuncia por parte da nosa cidadanía.
Non obstante, aínda nos queda moito camiño por percorrer. Numerosas formas de
violencia contra as mulleres aínda non son identificadas como tales, (mutilación xenital
feminina, explotación sexual, etc), e aquelas formas que si o son (a violencia de
parella, por exemplo), non contan cun rexeitamento firme, tallante e definitivo da nosa
sociedade.
OBXECTIVO XERAL: Contribuír a erradicación da violencia de xénero mediante a
sensibilización, prevención, apoio e atención integral ás mulleres vítimas de maltrato, a
través dunha intervención coordinada de todos os axentes implicados.
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Obxectivo
operativo

Áreas responsables: Igualdade
Áreas implicadas: Cultura, Igualdade, Xuventude e Participación cidadá.
Favorecer a eliminación dos estereotipos e roles de xénero fomentando o
afianzamento da educación en valores como ferramenta estratéxica, en
colaboración con todos os axentes sociais.

1
ACCIÓNS

2014

Continuar a promover accións específicas de sensibilización en materia
de coeducación dirixidas aos centros educativos. Manter as campañas
do 8 de marzo e do 25 de novembro, como datas significativas que
serven de reflexión ante a problemática.
Organizar certames e exposicións que teñan por obxecto pór en valor
entre

o

alumnado

do

ensino

secundario

e

de

bacharelato

á

transcendencia do compromiso de todos/as na loita contra a violencia
de xénero.
Deseñar e realizar proxectos e actividades de sensibilización dirixidas á
poboación en xeral, co obxecto de promover condutas de rexeitamento
firme ante calquera forma de violencia.
Elaborar e difundir material informativo e divulgativo dirixido ao conxunto
da sociedade, onde se informe axeitadamente sobre a escala da
violencia de xénero, as súas consecuencias e sobre os recursos existentes,
tanto a nivel local como autonómico.
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de actividades e proxectos de sensibilización que se desenvolveron, campañas
apoiadas ou promovidas, tipoloxía, perfil dos beneficiarios/as.

2

Recursos adicados á prevención, orzamento; participantes e/ou beneficiarios/as e
características sociodemográficas desagregadas por sexo.

3

Percepcións dos resultados conseguidos.

4

Datos e informes dos respectivos servizos de Cultura, Igualdade e Participación Cidadá.

Áreas responsables: Igualdade

Obxectivo
operativo

Áreas implicadas: Cultura, Educación, Igualdade, Xuventude e Participación
cidadá.
Traballar en prol da modificación de actitudes e comportamentos da poboación.
Sensibilizar á sociedade sobre a necesidade de crer e de camiñar xuntos neste
cometido

2
ACCIÓNS

2014

Desenvolver obradoiros de habilidades de comportamento asertivo e de
resolución

negociada

de

conflitos

en

colaboración

cos

centros

educativos.
Fomentar a participación e implicación das familias nas actuacións de
coeducación que se veñen emprendendo nos últimos anos dende o CIM;
mediante o deseño de actividades conxuntas coas ANPAS.
Elaborar e difundir materiais didácticos e educativos sobre a violencia
contra as mulleres destinados aos centros escolares; adaptados á
realidade e ás necesidades específicas que se detecten.
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2015

2016

2017

Organizar xornadas e programas de formación dende a perspectiva de
xénero, dirixidos aos/ás profesionais dos diferentes ámbitos sociais,
educativos, sanitarios, policiais, xudiciais e asociativos, que interveñen
directa ou indirectamente en asuntos relacionados coa violencia contra
as mulleres.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de obradoiros, xornadas específicas e programas de formación
desenvolveron, materiais que se elaboraron, tipoloxía, perfil dos beneficiarios/as.

2

Recursos adicados á prevención, orzamento; participantes e/ou beneficiarios/as e
características sociodemográficas desagregadas por sexo.

3

Percepcións dos resultados conseguidos.

4

Datos e informes dos respectivos servizos de Cultura, Igualdade e Participación Cidadá.
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que

se

Áreas responsables: Igualdade

Obxectivo
operativo

Áreas implicadas: Cultura, Educación, Igualdade, Xuventude e Participación
cidadá.

3

Potenciar e valorar as achegas das mulleres e a diversificación das súas opcións
profesionais.

ACCIÓNS

2014

Realizar unha análise da presenza das mulleres nos diferentes ámbitos de
participación local.

Potenciar foros de reflexión dirixidos a toda a

poboación sarriá nos
necesitamos ter un

que se visualicen as súas achegas. Ante todo
coñecemento real da contribución da muller á

actividade produtiva, a cal, ata o momento, foi ignorada
estatísticas,

polas

ao non recoller o papel informal que as mulleres

desempeñan tanto nas empresas coma
familiares. Iso é un

reflexo

da

nas explotacións

infravaloración que

agrarias

viñeron sufrindo

tradicionalmente.
Efectivamente no medio rural e no seo da familia agraria tradicional se
está a detectar con claridade unha ruptura xeracional que incentiva o
papel dinamizador e renovador das mulleres na transformación do sector
agrario e no impulso doutros emerxentes e innovadores: comercio polo
miúdo de produtos autóctonos, turismo rural...
Manter e potenciar o servizo de orientación, formación e inserción laboral
adscrito ao Centro de Información ás Mulleres co fin de que siga
desenvolvendo labores de formación e información personalizada dirixida
á poboación feminina con maiores dificultades de inserción.
Poñer en marcha cursos dirixidos a mulleres relacionados con sectores nos
que acadan aínda moi pouca representación: Novas tecnoloxías, por
exemplo.

79

2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de actividades, obradoiros, cursos e xornadas especificas que se desenvolveron,
tipoloxía, perfil dos beneficiarios/as.

2

Recursos que se adican a este ámbito, orzamento; participantes e/ou beneficiarios/as e
características sociodemográficas desagregadas por sexo.

3

Percepcións dos resultados conseguidos.

4

Datos e informes das Delegacións e servizos implicados (Igualdade -especialmente do seu
departamento de orientación laboral), Cultura e Participación Cidadá.

Obxectivo
operativo

4

Áreas responsables: Igualdade
Áreas implicadas: Alcaldía e Igualdade.
Actuar contra a violencia de xénero. Garantir a atención e apoio integral ás
mulleres vítimas de violencia de xénero e ás súas familias.

ACCIÓNS

2014

Consolidar e difundir o labor do Centro de Información ás Mulleres como
servizo

especializado

profesional

de

referencia

para

a

acollida,

valoración, atención e recuperación integral das vítimas de violencia de
xénero.
Elaborar un protocolo de actuación para a atención das vítimas de
violencia de xénero coa participación de todos os axentes implicados.
Favorecer a inserción sociolaboral das mulleres vítimas de violencia de
xénero, a través de medidas específicas de emprego.
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2015

2016

2017

Ofrecer unha atención integral ás mulleres vítimas que garanta a súa
completa recuperación persoal e a súa integración social mediante a
debida coordinación institucional. A estes efectos, impulsarase o
funcionamento da Mesa Local de Violencia de Xénero como instrumento
de traballo no que están representados todos os ámbitos implicados na
loita contra a violencia de xénero, co fin de optimizar as actuacións de
prevención e mellorar a atención ás vítimas. Ademais crearase un fondo
económico municipal de emerxencia para mulleres vítimas de violencia
de xénero.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Recursos adicados á prevención e a atención ás vítimas de violencia de xénero, orzamento,
beneficiarios/as e características sociodemográficas desagregadas por sexo.

2

Participación na Mesa Local de Violencia de Xénero.

3

Evolución do establecemento do protocolo local.

4

Percepcións dos resultados conseguidos.

5

Datos e informes dos servizos sociais, da Área de Igualdade e da Policía Local.

□ PARTICIPACIÓN SOCIAL E EMPODERAMENTO
XUSTIFICACIÓN: A maior presenza e actuación das mulleres en todos os ámbitos de
representación social e política está a supoñer uns considerables beneficios para elas
mesmas e para o conxunto da sociedade; ao transformar a perspectiva coa que se
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abordan as súas reivindicacións. Non obstante, para conseguir o obxectivo dunha
paridade política e social, cómpre seguir impulsando cambios nesa dirección, así
como consolidar os xa realizados, promovendo unha representación equilibrada nos
espazos de toma de decisións da política e da economía.
OBXECTIVO XERAL: Fortalecer o liderado social das mulleres fomentando o exercicio
dunha cidadanía activa.

Obxectivo
operativo

1

Áreas responsables: Cultura, Igualdade, Xuventude, Deportes e Participación
Cidadá.
Áreas implicadas: Alcaldía, Cultura, Igualdade, Xuventude, Deportes e
Participación Cidadá.
Promover o asociacionismo de mulleres, especialmente o relacionado coa
igualdade de oportunidades.

ACCIÓNS

2014

Intensificar a implicación e cooperación do concello coas asociacións e
outros axentes sociais para o desenvolvemento do principio de igualdade
entre homes e mulleres. Establecer xuntanzas periódicas para que poidan
participar no deseño e desenvolvemento dos programas e medidas que
se poñan en marcha.
Incentivar e promover o asociacionismo das mulleres; especialmente no
ámbito rural, como canle de comunicación e relación.
Favorecer a creación de redes entre as asociacións de mulleres e homes
que traballen en prol da igualdade.
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2015

2016

2017

Visibilizar e promover o labor que realizan as entidades e asociacións que
traballan con colectivos en situación de desvantaxe social.
Ofrecer

asesoramento

técnico

e

recursos

ás

asociacións

de

mulleres, para o desenvolvemento de actividades tendentes á igualdade
de oportunidades.
Continuar a facilitarlles un espazo físico, onde poidan levar a cabo as
súas actividades.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de asociacións que participan, actividades que
beneficiarios/as.

2

Recursos adicados á promoción da participación e ao fomento do asociacionismo, número
de subvencións que se tramitaron dende as diferentes áreas.

3

Participantes e/ou beneficiarios/as nas distintas asociacións municipais, cargos representativos
e características sociodemográficas desagregadas por sexo.

4

Percepcións dos resultados conseguidos en cada un dos actos que se impulsan ou apoian en
colaboración cos axentes sociais.

5

Datos e informes dos respectivos servizos de Cultura, igualdade e Xuventude: número de
demandas atendidas, xuntanzas interdepartamentais e con outros organismos implicados que
se mantiveron.
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desenvolven, tipoloxía, perfil dos

Obxectivo
operativo

2

Áreas responsables: Alcaldía
Áreas implicadas: Todas
Incentivar o liderado e a participación equilibrada de mulleres e homes nos
órganos de poder.

ACCIÓNS

2014

2015

2016

2017

Fomentar a paridade na representación dos órganos directivos das
asociacións co fin de potenciar o desenvolvemento cultural e artístico
das

mulleres;

tanto

naquelas

actividades polas que

previamente

mostrasen interese coma naquelas outras nas que tradicionalmente non
interviñesen.
Impulsar a participación das mulleres nos órganos decisorios do
Goberno local e en todas as estruturas municipais (comisións, xurados,
tribunais…) Fomentar e garantir a representación equitativa.
Difundir a lexislación relacionada coa igualdade e promover a súa
aplicación en todos os sectores.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número de mulleres que participan nos órganos decisorios municipais e nas distintas estruturas,
cargo que posúen, competencias que teñen atribuídas.

2

Número de asociacións municipais e de integrantes, cargos representativos e características
sociodemográficas desagregadas por sexo.

3

Datos e informes dos respectivos servizos de Cultura, igualdade, Xuventude e Participación
Cidadá.

4

Medidas de difusión que se puxeron en marcha, xuntanzas que se mantiveron con este fin.
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Áreas responsables: Cultura, Educación, Igualdade, Xuventude, Deporte e
Participacións Cidadá.

Obxectivo
operativo

Áreas implicadas: Cultura, Educación, Igualdade, Xuventude, Deporte e
Participacións Cidadá.

3

Potenciar a conciencia de xénero, a autonomía persoal das mulleres e a adopción
de prácticas habituais de autocoidado.

ACCIÓNS

2014

Propoñer mecanismos que axuden a acadar a paridade no coidado das
persoas dependentes.
Impulsar o recoñecemento e valoración destes traballos de coidado e
atención que exercen fundamentalmente as mulleres e artellar tempos e
espazos de descanso na súa función de coidadoras.
Realizar campañas sobre o valor social e económico do traballo
reprodutivo.
Promover accións formativas especificas dirixidas á poboación coidadora
para mellorar as técnicas de atención das persoas dependentes ao
seu cargo

e

a

busca

de

apoio

na

repartición

das

tarefas

e

responsabilidades.
Impulsar a participación das mulleres de maior idade en xornadas e
eventos de convivencia interxeracional e nas actividades que se
organicen dende o concello.
Favorecer a práctica deportiva e a actividade física das mulleres como
parte

fundamental

da

saúde

integral.

Fomentar

encontros

e

competicións.
Impulsar hábitos e estilos de vida saudables nas mulleres, prestando
atención especial ás patoloxías asociadas ás distintas etapas vitais.
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

11

Número e tipo de medidas que se executaron.

22

Número de participantes desagregados por sexo.

33

Número e tipo de información e soportes empregados.

44

Datos e informes dos respectivos servizos de Cultura, igualdade, Xuventude e Participación Cidadá.

55

Medidas de difusión que se puxeron en marcha, xuntanzas que se mantiveron con este fin.

□ FORMACIÓN, EMPREGO E BENESTAR SOCIAL
XUSTIFICACIÓN: É evidente que a igualdade real non se producirá mentres non exista
unha independencia e equiparación económica homes e mulleres. Son estes dous
aspectos os que en boa medida garanten o nivel de autonomía e de liberdade
necesarias. Isto converte á integración laboral das mulleres e as condicións nas que
esta se realiza nunha prioridade. Sempre, dentro do marco das competencias
municipais,

a

Delegación

de

Promoción

Económica

terá

como

obxectivos

fundamentais aumentar os esforzos e a colaboración con outras institucións, para
promover e impulsar aquelas iniciativas e actuacións que teñan por prioridade a
formación profesional que se dirixa a paliar o desemprego feminino, así como os
proxectos de formación técnica que acheguen ás mulleres desempregadas
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coñecementos sobre as competencias teóricas e prácticas necesarias para a súa
aproximación ao ámbito empresarial.
OBXECTIVO XERAL: Impulsar a igualdade entre mulleres e homes no acceso, a
permanencia e a promoción no traballo; facendo fincapé nas mulleres con maiores
dificultades de inserción. Potenciar o ámbito de benestar persoal entre a poboación
feminina mediante actividades de ocio, formación ou lecer que se adapten ás
súas demandas; imprescindibles para avanzar nun modelo de organización social
que facilite

unha

boa

calidade

de

vida

e

unha

maior

produtividade

e

satisfacción respecto ao traballo.
A saúde como "o benestar emocional, social e físico", segundo o define a
Organización Mundial da Saúde; non só como ausencia de enfermidade. A saúde de
mulleres e homes é diferente e desigual. Diferente porque hai factores biolóxicos
(xenéticos, hereditarios, fisiolóxicos, etc.) que se manifestan de forma distinta.
Desigual porque hai outros factores que, en parte, son explicados polo xénero, e que
inflúen dun xeito inxusto na saúde das persoas (Rohlfs, Borrell e Fonseca, 2000).
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Áreas responsables: Educación, Igualdade Xuventude e Participación Cidadá.

Obxectivo
operativo

Áreas implicadas: Educación, Promoción Económica e Igualdade Xuventude e
Participacións Cidadá.
Achegar os recurso formativos ás mulleres sarriás, reforzando as súas competencias
en relación cos requirimentos do mercado laboral e profesional ao longo da súa
vida activa

1
ACCIÓNS

2014

Desenvolver

un

estudo

do

mercado

de

traballo

de

Sarria, co fin de afondar no coñecemento da situación sociolaboral das
mulleres.

As

súas

recomendacións

trasladaranse

ás

autoridades

competentes.
Levar

a

cabo

campañas

de

sensibilización

dirixidas

ao tecido empresarial co fin de promover a ruptura de estereotipos de
xénero

asociados

ao

desempeño

de

determinados

traballos

e

actividades profesionais: contra a segregación horizontal e vertical.
Formación dirixida a integrar a perspectiva de xénero na práctica do
persoal técnico dos servizos locais de emprego, en coordinación coas
institucións competentes implicadas.
Campañas

de

institucións

sobre

para

conciliar

sensibilización
a
a

importancia
vida

para
de

profesional,

as

empresas

desenvolver
familiar

e

e

medidas
persoal.

Publicidade, apoio institucional e divulgación daquelas entidades que
decidan implementar medidas compensatorias para a consecución da
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes dentro das súas
organizacións.
Análise das bolsas de emprego e paro "feminizadas" e “masculinizadas” e
as súas características específicas, reflectindo nos informes sobre
mercado laboral e conxuntura económica, as diferentes situacións das
mulleres e os homes.
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2015

2016

2017

Orientación
o

laboral

enfoque

ás

integrado

mulleres

de

e

xénero

a

homes

través

dende

do CIM e

da

Axencia de Desenvolvemento Local. Deseño de accións formativas
dirixidas aos diferentes grupos de idades e colectivos de mulleres e que
deriven en itinerarios personalizados de inserción laboral que inclúan
prácticas formativas nas empresas.
Cursos
dos

de

formación

novos

coas

dirixidos

xacementos

novas

de

tecnoloxías,

a

mulleres

emprego
con

e

vistas

no

os
á

campo

relacionados
súa

inserción

laboral non discriminatoria.
Apoio

á

desexen
dun

incorporación
reintegrarse

longo

período

no

de

laboral

das

mercado

ausencia,

e

de
de

mulleres
traballo

mulleres

en

que
despois

situacións

de especial necesidade.
Apoio

á

desexen
dun

incorporación
reintegrarse

longo

período

no

de

laboral

das

mercado

ausencia,

e

de
de

mulleres
traballo

mulleres

en

que
despois

situacións

de especial necesidade. Establecemento dun dispositivo de seguimento
da

inserción

laboral

das

mulleres

sarriás

que participasen en calquera das accións de formación para o emprego
levadas a cabo polo Concello.

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número e tipo de medidas que se executaron. Orzamento que se destinou.

2

Número de participantes desagregados por sexo.

3

Número e tipo de información e soportes empregados.

4

Datos e informes dos respectivos servizos de Educación, Promoción económica e Igualdade,
Xuventude e Participación Cidadá.

5

Medidas de difusión que se puxeron en marcha, xuntanzas que se mantiveron con este fin.
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Áreas responsables: Educación, Igualdade Xuventude e Participación Cidadá.

Obxectivo
operativo

Áreas implicadas: Educación, Igualdade Xuventude e Participación Cidadá.

2

Promover a saúde integral das mulleres

ACCIÓNS

2014

Potenciar
coidado
e

nas
da

sen

social

mulleres

súa

propia

culpabilidade,
de

coidadoras

a

saúde

responsabilidade
para

vaian

que,

progresivamente

abandonando

exclusivas

dos

no

a

demais

función
que

se

lles asignou.
Promover campañas de sensibilización dirixidas aos homes para o
coidado de persoas dependentes (maiores, menores, discapacitadas,
etc).
Impulsar

programas

que

se

dirixan

ao

coidado

de

coidadoras e coidadores.
Potenciar

a

capacitación

das

mulleres

mediante

talleres e seminarios para o desenvolvemento de habilidades que lles
faciliten enfrontarse ás problemáticas específicas de saúde que se
presentan nas distintas etapas da vida, en colaboración cos centros
educativos e de saúde.
Sensibilizar as mulleres acerca do concepto de saúde integral (física,
psicolóxica, emocional, laboral, sexual, etc...) a través de campañas
divulgativas.
Recompilación e tratamento de datos sobre a situación e características
das persoas que exercen, acceden e benefícianse coa prostitución en
Sarria. Elaboración dun informe e proposta de intervención para abordar
a prostitución.
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número e tipo de medidas que se executaron. Orzamento que se destinou.

2

Número de participantes desagregados por sexo.

3

Número e tipo de información e soportes empregados.

4

Datos e informes dos respectivos servizos de Educación, Promoción económica e Igualdade,
Xuventude e Participación Cidadá.

5

Medidas de difusión que se puxeron en marcha, xuntanzas que se mantiveron con este fin.

Obxectivo
operativo

3

Áreas responsables: Igualdade Xuventude, Deporte e Participación Cidadá.
Áreas implicadas: Igualdade Xuventude, Deporte e Participación Cidadá.
Potenciar a práctica deportiva entre a poboación feminina

ACCIÓNS

2014

Adecuar o uso dos espazos deportivos e recreativos para garantir unha
utilización equilibrada entre mulleres e homes.
Sensibilizar as persoas responsables do mundo deportivo e as federacións,
sobre a importancia do seu papel na promoción da actividade deportiva
das mulleres, así como na incorporación das mulleres nas áreas técnicas
e de xestión.
Fomentar e difundir as iniciativas que faciliten e promovan o deporte
feminino.
Incrementar a práctica deportiva das mulleres de Sarria, apoiando
ademais

a

configuración

de

equipos

mixtos

que

opten

por

deportes estratificados.
Difusión dos efectos beneficiosos na saúde da práctica deportiva dirixida
a mulleres de todas as idades.
Apoio aos eventos deportivos a favor da Igualdade de Oportunidades.
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2015

2016

2017

INDICADORES PARA O SEGUIMENTO

1

Número e tipo de accións que se executaron e apoiaron: campañas, eventos, competicións.
Orzamento que se destinou.

2

Número de participantes desagregados por sexo.

3

Número e tipo de información e soportes empregados.

4

Datos e informes dos respectivos servizos de Igualdade, Xuventude, Deporte e Participación Cidadá.

5

Medidas de difusión que se puxeron en marcha, xuntanzas que se mantiveron con este fin.
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Seguimento
6
Seguimento e avaliación

6 Seguimento e avaliación
O equipo técnico do Centro de Información á Muller será o responsable de coordinar
o seguimento e a avaliación dos programas anuais e de facilitar as ferramentas para
este fin.
Os resultados obtidos consolidaranse no informe anual de seguimento e servirán de
base para a avaliación final do Plan. O devandito informe dará conta do grao de
cumprimento das actuacións previstas, dos seus resultados e impacto en función dos
indicadores establecidos, e permitirá orientar a programación do ano seguinte.
Durante o último ano de vixencia do II Plan de Igualdade levarase a cabo unha
avaliación global deste co obxectivo de observar os efectos obtidos coa súa
aplicación, así como os cambios producidos na veciñanza e no propio Concello.
A avaliación final permitirá:

□
□

Coñecer o grao de cumprimento dos obxectivos propostos no Plan e os
resultados que se conseguiron co desenvolvemento das actuacións.
Analizar o proceso de desenvolvemento, a adecuación das actuacións
formuladas; así como dos recursos, metodoloxías e procedementos utilizados.

95

□

Detectar as debilidades e fortalezas do Plan.

□

Visibilizar os

efectos

do

Plan

na

sociedade

sarriá

e

no

propio

Concello.

□

Informar sobre o grao de cumprimento do Plan.

□

Identificar novas necesidades que requiren accións para seguir avanzando
no fomento da Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes coa
elaboración do III Plan de Igualdade.

A avaliación constitúe un proceso fundamental do Plan de igualdade.
Coa finalidade de facilitar este proceso, elaborouse un conxunto de indicadores, de
carácter cuantitativo e cualitativo, para cada unha das acción programadas no plan.
Estes indicadores permitirán medir, non só a consumación da acción, senón o grao no
que impacta na realidade na que intervén.
Ao remate de cada unha das accións de carácter finalista, ou cando termine o ano,
no caso das medidas que teñen carácter continuo, deberá realizarse unha avaliación
que, tendo en conta os indicadores mencionados, inclúa os aspectos que recolle a
ficha tipo que se incorpora neste documento.
Comprobar se os obxectivos específicos formulados no proxecto se manteñen ao
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longo deste; se se modificaron, en cuxo caso interesa coñecer cales foron os
condicionantes que levaron á súa modificación, é tamén o propósito destas fases.
En canto ás actividades, é preciso coñecer cales daquelas previstas se puideron levar
a cabo completamente, cales parcialmente e cales non se puideron realizar;
especificando as causas en cada caso, así como as alternativas que se emprenderon.
Cómpre ademais, descubrir se a metodoloxía que se está a utilizar proporciona os
resultados previstos ou se se tivo que adecuar en función do perfil das mulleres. Ao
considerar a avaliación como un proceso continuo e participativo é fundamental
recoller as impresións que ao longo do desenvolvemento das medidas teñen as/os
beneficiarias/os, en canto á execución, utilidade, benestar, etc...
Un elemento indispensable son os recursos humanos; saber como se sentiron no
desenvolvemento do proceso, así como a súa interrelación con outras mulleres.
Para todo iso utilizaranse dous tipos de avaliación:

A Avaliación interna ou autoavaliación.
B Avaliación externa, ao final do período de vixencia.
Trátase, pois, de que ambos os dous exercicios se complementen, de tal forma que as
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recomendacións que poidan efectuar os equipos avaliadores, interno e externo, sirvan
para mellorar a calidade da futura programación.
En definitiva, debemos distinguir tres niveis de análise:

A Seguimento da execución do Plan.
B Análise cualitativa desa execución.
C Análise cuantitativa da evolución da situación das mulleres e os homes.
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□ FICHA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN DAS ACCIÓNS
Actividade ou proxecto:
Descrición da actuación:
Medida do Plan de Igualdade á que
responde a acción:
Área de intervención á que pertence e
obxectivo operativo no que se integra:
Área/Entidade responsable:
Área/Organismo implicado:
Persoa/s responsable/s:
Duración:
Coordinación ou colaboración con outras
áreas municipais o con outras organizacións
Persoas ou entidades destinatarias:
Indicadores e resultados (para medir se os
obxectivos se cumpriron)
INDICADORES
1.

RESULTADOS

2.

1.
2.

3.

3.

Fonte/s de financiamento da acción:

Orzamento:

Observacións:
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ACCIÓN COFINANCIADA POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE DA
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

