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PRESENTACIÓN

O III  Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres  e Homes do
Concello  de  Marín  é  froito  do consenso de moitos  organismos
implicados. O Consello Municipal da Muller e a Mesa de Traballo
contra  a  Violencia  de  Xénero  constitúen  un  dos  canles  para
construír un camiño que nos leve á consecución da igualdade real
na nosa sociedade, e é por iso que conforman o eixe central do
noso plan, integrando a representantes de todos os organismos
municipais ou a profesionais de diferentes disciplinas, que dende
as súas visións, conformaron importantes  achegas ao plan.

O plan é o marco necesario que serve de base e vertebra todas e
cada unha das accións necesarias para acadar a igualdade entre
mulleres e homes. Este marco debe ser transversal, aplicándose
en todas as áreas de traballo, en todas as concellerías e en cada
organismo  ou  institución  do  noso  concello,  debe  atender  á
pluralidade  e  diversidade  da  nosa  poboación,  fomentar  a
participación  e  ter  presente  en  todo  momento  a  perspectiva
feminista da igualdade. 

Á igualdade entre mulleres e homes é un tema de xustiza social, é

un dereito fundamental e esencial para o benestar da nosa
sociedade e polo tanto debemos colaborar activamente para
conseguila.

María Ramallo Vázquez. Alcaldesa do Concello de Marín.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Neste apartado proporciónanse datos de diferente natureza
desagregados  por  sexo,  co  obxecto  de  contextualizar  a
realidade municipal na que se vai a implementar o III plan.

O  municipio  de  Marín  está  situado  na  Comunidade
Autónoma de Galicia,  na provincia de Pontevedra formando
parte  da  Península  do  Morrazo  xunto  cos  concellos  de
Moaña,  Cangas e Bueu. Limita ao norte coa ría de Marín-
Pontevedra,  ao sur co concello de Vilaboa,  ao leste co de
Pontevedra  e  ao  oeste  cos  concellos  de  Bueu  e  Moaña.
Conta cunha superficie de 36,07 km2, dos que 8 km2, están
ocupados  por  costa  irregular  e  rochosa,  con  saíntes  e
abundantes praias, como a de Portocelo, Mogor ou Aguete. 

A súa orografía é moi variada, con vales e montes como os
da  Serra,  Pedra  Longa,  Xaxán,  Formigoso,  Monte  Branco,
Monte Castelo,  Castiñeira,  O Cabalo,  Sobaeiro ou A Coba.
Percorren  o  seu  territorio  dous  ríos:  Neibó e  Lameira,  de
curso e caudal baixo.

A vila de Marín ostenta a capitalidade do concello que conta
con  oito  parroquias  eclesiásticas:  Santa  María  de  Ardán,
Santa María do Campo, San Xulián de Afora de Marín, Santa
María do Porto de San Xulián de Marín, San Xurxo de Mogor,
Santo Tomé de Piñeiro e Nosa Señora do Carme de Seixo,
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aínda que ultimamente, a cabeceira dividiuse en dúas partes
para dar lugar á parroquia de San Xosé de Cantodarea.  O
municipio pertence a Diocese de Santiago de Compostela.

En relación co réxime de poboación podemos salientar a súa
dispersión, concentrándose na capital a maioría da mesma,
que se corresponde co casco urbano.

Marín  é  un municipio  mariñeiro debido á súa localización
xeográfica pero non debemos esquecer que parte da nosa
poboación, e especialmente as mulleres, tamén traballan no
sector da agricultura. Grazas á enorme riqueza da nosa terra,
parcelada  en  pequenas  veigas  de  subsistencia  unifamiliar,
podemos  contar  con  árbores  froiteiras  e  outras  especies
tipicamente mediterráneas  que foron adaptándose á nosa
climatoloxía como as laranxeiras, os limoeiros e os kiwis.

Marín presenta un crecente progreso económico debido á
situación estratéxica do seu porto, o cal se atopa no terceiro
posto  en  importancia  de  entre  os  portos  pesqueiros  de
Galicia, sendo un dos catro primeiros de España; debido á
súa importante flota de baixura e ás plantas  conxeladoras
coas que conta. 

Derivadas  destas  actividades  relacionadas  co  sector
pesqueiro  é  o  tráfico  de  peixes  e  mariscos  frescos  e
conxelados, as labores de cordoería e confección de redes
que proporcionan traballo a parte da poboación de Marín e
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outras  comarcas.  Non  podiamos  esquecer  o  marisqueo
como unha das  actividades que permite  a  ocupación dun
elevado número de persoas, a maioría delas mulleres. 

Finalmente  destacar  que  na  área  das  comunicacións  e
infraestruturas  de mobilidade o Concello  de Marín  dispón
dunha estrada comarcal, que percorre o litoral (a autovía de
beiramar),  cun  acceso  dende  Marín  á  Autoestrada  do
Atlántico, no seu tramo Pontevedra –Vigo, do Corredor do
Morrazo  que  lle  presta  servizo  directo  aos  concellos  de
Moaña, Bueu, Cangas, Marín, Vilaboa e Pontevedra.

Máis  concretamente  as  principais  vías  que  transitan
lonxitudinalmente  pola  costa  (PO-546,  autovía  PO-11,  N-
558), xunto coa PO-551 (oeste), a PO-0019 (sureste) e a PO-
313  (de  norte  a  sur),  son  as  que  articulan  os  principais
asentamentos de poboación. Polo sureste, á altura de Coto
de Pornedo, transcorre a vía rápida VRG-4.4. O resto da rede
está formada por una alta densidade de vías secundarias e
pistas que comunican as parroquias.  
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MAPA  PARROQUIAS DO MUNICIPIO DE MARÍN. FONTE: CONCELLO DE MARÍN.

PERFIL DA POBOACIÓN

Neste  apartado  facemos  referencia  aos  datos  sobre  a
distribución  da  poboación  desagregada  por  sexo  dende  o
ano  2011  ata  o  ano  2016  co  obxecto  de  salientar  as
peculiaridades do noso municipio:
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ANOS MULLERES HOMES TOTAL

2011 12 867      12 997 25 864
2012 12 733 12 829 25 562
2013 12 676 12 807 25 483
2014 12 596 12 733 25 329

2015 12 496 12 588 25 084

2016 12 396 12 482 24 878

TÁBOA 1: DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN DESAGREGADA POR SEXO 2011- 2016. FONTE:
INE. PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

IDADES TOTAL MULLERES HOMES

0-4 1225 591 633

5-9 1226 574 652

10-14 1201 555 646

15-19 1200 570 628

20-24 1425 685 738

25-29 1643 760 882

30-34 2129 1042 1088

35-39 2095 1021 1074

40-44 1999 958 1040

45-49 1983 983 1000

50-54 1836 888 947

55-59 1496 762 733

60-64 1368 678 690

65-69 1300 671 630

70-74 952 509 443

75-79 1016 594 422

TÁBOA 2: POBOACIÓN DESAGREGADA POR SEXO E IDADE. ANO 2011 FONTE: INE e IGE.
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Segundo  a  táboa  1,  analizando  os  datos  de  forma  xeral,
observamos  unha  diminución  da  poboación  dende  o  ano
2011  ata  o  ano  2016.  Se  analizamos  os  datos
correspondentes segundo o sexo, podemos comprobar que
a proporción de homes é lixeiramente superior á de mulleres
dende o ano 2011 ata o ano 2016.

Da análise da táboa 2, referida ao ano 2011, obtemos que a
poboación  entre  os  30-35  anos  é  a  que  ocupa  o  maior
número, cun total de 2.129 persoas, fronte á franxa de 10-14
anos, cun total de 1.201.  

Analizando os datos desagregados por sexo, as mulleres que
ocupan as franxas de idade de 55-59 anos, 65-69 anos, 70-74
e de 75-79 anos superan aos homes, polo que asistimos a
unha situación na que as mulleres de entre 55 a 79 anos
representan un grupo importante de atención e asistencia
no  plan  de  igualdade.  Este  dato  ven  avalado  pola  maior
esperanza de vida das mulleres a partires dos 65 anos. No
ano 2015 representaban unha porcentaxe  do 23,1 % fronte
ao 19,00 % nos homes.
  

MOVEMENTO NATURAL DA 
POBOACIÓN  

TOTAL MULLERES HOMES

NACEMENTOS     168 72 96

DEFUNCIÓNS     228     103          125

MATRIMONIOS     64

SALDO VEXETATIVO     -60

TÁBOA 4: MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN DO ANO 2016. FONTE: INE e IGE
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Na  táboa  4  atopamos  que  o  crecemento  da  poboación
calculado  a  través  da  diferenza  entre  o  número  de
nacementos  e  o  número  de  defuncións  da  poboación,  é
dicir, o saldo vexetativo é de -60. É destacable que no ano
2016  en  Marín,  o  número  de  defuncións  supera  ao  de
nacementos, aínda que este dato é menor nas mulleres que
acadan unha maior esperanza de vida fronte aos homes. No
municipio naceron no ano 2016 máis homes que mulleres,
cunha diferenza de 24 homes.

Analizamos a continuación, os movementos migratorios de
Marín, a través de datos recollidos na seguinte táboa:

 

MOVEMENTOS  
MIGRATORIOS

  EMIGRACIÓNS INMIGRACIÓNS   

MESMA  PROVINCIA       450                               325

OUTRA PROVINCIA       122                73

OUTRA COMUNIDADE                      196                161

ESTRANXEIRO       102                 96

TOTAL       674                655

TÁBOA 5: MOVEMENTOS MIGRATORIOS DA POBOACIÓN. ANO 2016. FONTE: INE.

Na  táboa  número  5  destacamos  que  os  movementos
migratorios  circunscríbense fundamentalmente á  provincia
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de Pontevedra e a outras comunidades e a cifra máis baixa
prodúcese na emigración ao estranxeiro. O  municipio  de
Marín é  receptor  da chegada de inmigrantes  procedentes
fundamentalmente  da  mesma  provincia  e  de  doutras
comunidades,  mentres  que  a  inmigración  procedente  do
estranxeiro ten os valores máis baixos.

A  emigración  afecta  fundamentalmente  aos  homes,  que
abandonan  a  súa  residencia  para  desenvolverse
laboralmente fóra de Marín. O municipio presenta, segundo
a táboa 7, un saldo migratorio negativo, é dicir, o número de
persoas que abandonan o municipio supera ao número que
recibe.

A  continuación  detallamos  os  datos  máis  significativos
cuantificados  referidos  ás  nacionalidades  da  poboación
estranxeira  extracomunitaria co continente de procedencia,
empadroada no municipio de Marín.

ANO      PAÍSES   MULLERES HOMES TOTAL

2011 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA                  

 88           
153      

111
537

199
690

AMÉRICA
ASIA

130
4

100
6

230
11

2012 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA 
AMÉRICA
ASIA   

113
162                 
95    
9

82
556
119
9

195
718
214
18
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2013 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA 
AMÉRICA
ASIA

55
531
93
14

83
161
124
14

138
692
2017
28

2014 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA 
AMÉRICA
ASIA 

74
151
119
14

85
486
80
16

159
637
119
30

2015 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA 
AMÉRICA
ASIA 

63
127
104
13

71
397
62
18

134
524
166
31

2016 UNIÓN EUROPEA
ÁFRICA 
AMÉRICA
ASIA 

56
111
105
11

76
379
62
19

132
490
167
30

TÁBOA  6:  DATOS DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA . ANOS 2011- 2016 . FONTE: IGE.

No ano 2016 o municipio de Marín conta cun total de 819
persoas  de  orixe  estranxeira.  Analizando  os  datos
desagregados  por  sexo  e  orixe,  ao  longo  dos  anos  as
mulleres procedentes de América superaron aos homes nos
anos 2015 e 2016.

Analizamos a continuación, información acerca do mercado
laboral,  o  nivel  educativo,  a  participación  política,  a
participación  social,  os  Servizos  Sociais  e  o  Centro  de
Información ás Mulleres do concello.

III PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE MARÍN (2017-2022)



Para a análise do mercado laboral atopamos datos sobre o
paro  rexistrado,  idade  e  sectores  de  actividade,
desagregados por sexo.

PARO REXISTRADO

PROVINCIA CONCELLO MULLERES HOMES TOTAL

PONTEVEDRA    MARÍN   1.135      908 2043

MENORES DE 25 ANOS     46       46 92

MAIORES DE 25 ANOS     1.090        861 1951

TÁBOA 7:  PARO MEDIO  REXISTRADO  POR CONCELLO E  SEXO NO ANO 2016.  FONTE:
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Na  táboa  7  referida  aos  datos  do  paro  rexistrado  no
municipio desagregado por sexo, atopamos que as mulleres
son  as  que  rexistran  a  maior  taxa  de  paro,  con
aproximadamente o 55,5 % da porcentaxe total.

Coa  análise  destes  datos  observamos  que  as  mulleres
menores de 25 anos teñen un número equivalente de paro
rexistrado  fronte  aos  homes,  aínda  que  as  cifras  para
mulleres maiores de 25 anos aumentan considerablemente
fronte a cifra dos homes, cunha porcentaxe total de 55.87%.
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TÁBOA 8: PARO REXISTRADO POR SECTORES DE ACTIVIDADE DESAGREGADO POR SEXO.

ANO 2016. FONTE: CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Da análise dos datos da táboa 8, referida ao paro rexistrado
por sectores de actividade desagregado por sexo, obtemos
que  no sector de servizos as mulleres superan aos homes
cunha porcentaxe do 64%. 

Cabe salientar a lectura que se pode facer da cifra referida á
situación das persoas sen emprego anterior, onde o 71%  das
mulleres están en paro fronte ao 29% dos homes. No sector
da  construción,   a  menor  taxa  de  paro  entre  as  mulleres
explícase  por  tratarse  de  empregos  aínda  moi
masculinizados.  No  caso  da  agricultura  as  mulleres  que
traballan no campo non legalizan a súa situación, polo que
desenvolven  esas  tarefas  pero  non  son  visibles  nas
estatísticas,   esa é a  razón de que o paro rexistrado sexa
bastante menor que o que se observa para os homes.
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En  relación  ao  tecido  empresarial  municipal  destacan  os
datos recollidos na seguinte táboa:

TECIDO EMPRESARIAL

EMPRESAS POR CONDICIÓN XURÍDICA

TOTAL         1.384

PERSOAS FÍSICAS   853

SOCIEDADES ANÓNIMAS 25

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 380

COOPERATIVAS 3

OUTRAS 123

EMPRESA POR ACTIVIDADE

AGRICULTURA E PESCA 98

INDUSTRIA 82

CONSTRUCIÓN 201

SERVIZOS 1.003

TÁBOA 9: EMPRESAS POR CONDICIÓN XURÍDICA NO MUNICIPIO DE MARÍN. ANO 2015.
FONTE: IGE.

Unha  visión  realista  dos  datos  referidos  ao  tecido
empresarial  municipal  relacionados  cos  datos  do  paro
rexistrado por sectores de actividade, amosa que a pesares
de  que  no  sector  da  construción  destacan  un  número
importante de empresas, non correlaciona positivamente co
emprego neste sector, o mesmo ocorre no sector servizos no
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que  destaca  unha  alta  porcentaxe  de  paro,  maila  que
atopamos un maior número de empresas neste sector.

Dos datos cualitativos recollidos no municipio destacan que
a  actividade  na  empresa  privada  está  encabezada
basicamente por homes,  excepto en actividades concretas
como  é  o  pequeno  comercio,  no  que  a  presenza  das
mulleres é significativa.

Cabe  sinalar  que  outras  actividades  preferentes  entre  as
mulleres do centro urbano,  consisten en tarefas de limpeza,
coidado da infancia e persoas maiores ou vendas a domicilio,
así  como  as  relacionadas  coa  transformación  de  peixe,
actividade de carácter temporal e descontinuo. Con respecto
ás  mulleres  rurais,  a  súa  actividade  céntrase  case
exclusivamente no campo. 

Segue  sendo  unha  realidade  que  moitas  mulleres
incorpóranse ao mercado laboral en actividades nas que se
reproducen  os  roles  tradicionalmente  atribuídos  a  elas,
relacionados  co  traballo  reprodutivo  e  doméstico  ou  o
coidado  da  familia,  como  son  o  servizo  doméstico  ou  o
coidado da infancia e persoas dependentes. 

Unha visión clara das barreiras de xénero ás que deben facer
fronte as mulleres no mercado laboral tamén favorecerá a
proposta  de  accións  eficaces  para  acadar  o  nivel  de
empregabilidade  municipal  esperado,  tendo  en  conta  que
hai moitas que teñen moi difícil  o acceso en igualdade de
oportunidades  por  variables  como  a  idade,  a  falta  de
experiencia laboral anterior ou de formación.
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As conclusións da análise destes datos cuantitativos son a
necesidade  de  incrementar  as  medidas  dende  a
Administración Local para garantir o traballo en igualdade de
mulleres  e  homes  e  a  importancia  de deseñar  programas
que faciliten a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
a nivel municipal. 

Non debemos esquecer tampouco o importante papel que
ten a rede familiar, a través das avoas e avós, como recurso
de  conciliación,  polo  que  deberían  terse  en  conta  para  o
deseño e a elaboración de estratexias locais de coidado e
formación en igualdade.

Son  destacables  para  este  diagnóstico  da  situación  da
poboación  de  Marín,  os  datos  sobre  o  desenvolvemento
laboral das mulleres e dos homes na Administración Pública
Local. Na táboa número 10, faise unha estrutura cuantificada
destes  datos  conforme  á  táboa  que  se  amosa  a
continuación :

SERVIZOS DO CONCELLO MULLERES      HOMES    TOTAL

INTERVENCIÓN 2 1 3

TESOURERÍA                           5 4 9

SECRETARÍA 8 6 14

URBANISMO 6 5 11

INFORMÁTICA 1 1 2
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SERVIZOS SOCIAIS 5 0 5

MUSEO MANUEL TORRES 0 1 1

POLICÍA 3 24 27

OBRAS E XARDÍNS 6 13 19

CIM 3 0 3

ELECTRICIDADE E AUGAS 0 9 9

LIMPEZA E CEMITERIOS   7 21 28

MERCADO DE ABASTOS 0 1 1

COLEXIOS 2 2 4

MANTEMENTO 0 1 1

INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 0 3 3

AULA DE MÚSICA 1 1 2

ALCALDÍA 0 1 1

A. E.D.L . 0 1 1

BIBLIOTECA E CULTURA 3 1  4

TOTAL 52 97 149

TÁBOA  10:  PERSOAL  DO  CONCELLO  POR  SERVIZO  DESAGREGADO  POR  SEXO.  ANO
2017.FONTE: SERVIZO DE PERSOAL DO CONCELLO DE MARÍN
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Como amosa o cadro de persoal segundo o sexo, a presenza
das mulleres representa o 34,90 % do total fronte ao 65,10
% dos homes. As mulleres ocupan postos relacionados con
tarefas  administrativas,  servizos  sociais  e  de  atención  á
muller, e un maior número de homes desenvolven postos de
traballo de limpeza e cemiterios e policía local. É destacable
que os postos máis importantes da administración municipal
como son a Secretaría Xeral, Intervención e Tesourería están
encabezados  por  unha  muller  e  dous  homes
respectivamente.

Analizamos a continuación referidos ao nivel  educativo do
municipio,  amosando  cifras  da  poboación  escolarizada  na
ensinanza non universitaria no municipio, desagregada por
sexo:

NIVEIS EDUCATIVOS MULLERES HOMES TOTAL

EDUCACIÓN INFANTIL 297 344 641

EDUCACIÓN PRIMARIA 635 725 1.360

EDUCACIÓN SECUNDARIA 423 466 889

TÁBOA 11: ALUMNADO MATRICULADO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
SEGUNDO O SEXO EN EDUCACIÓN  INFANTIL,  PRIMARIA E ESO EN MARÍN.  ANO 2016.
FONTE: CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.

Estes  datos  amosan  a  realidade  demográfica  expresada
anteriormente,  na  educación  obrigatoria  Primaria  e
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Secundaria, existen mais matrículas en varóns debido a que
nestas idades os homes superan ás mulleres en demografía. 

Pero se analizamos o número de poboación desagregada por
sexo  no  nivel  de  formación  de  educación  terciaria,  as
mulleres superan aos homes en Galicia nun 51,1% fronte ao
37,6% de homes, en idades comprendidas entre os 30 a 34,
repetíndose esta superioridade ata acadar a franxa dos 55 a
64 anos, onde os varóns acadan unha porcentaxe do 21,6%
fronte  ao  19,7%  nas  mulleres.  Esta  realidade  é
perfectamente aplicable ao noso municipio.

As mulleres están acadando cotas no nivel educativo cada
vez máis altas.  Este dato supón unha maior accesibilidade
aos  recursos  e  polo  tanto  unha  mellora  substancial  da
calidade de vida.

Nos programas de alfabetización de adultos desenvolvidos
no  municipio,  a  maioría  das  persoas  que  participan  son
mulleres  de  máis  de  65  anos,  incluso  estase  observando
como as mulleres inmigrantes que chegan ao municipio e
non saben ler nin escribir no seu propio idioma, demandan a
alfabetización. Este dato revela o interese das  mulleres por
aprender e integrarse na sociedade municipal.

A  análise  dos  datos  referidos  ao  nivel  educativo  da
poboación de Marín, reflíctese na táboa número 12. Un total
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de 236 persoas en Marín, non saben ler nin escribir,  do total
o 60% son mulleres . Unha cifra moi elevada que é necesario
rebaixar con programas específicos de apoio a alfabetización
de persoas adultas e outras accións específicas que deberán
ser recollidas no plan. 

Na táboa os homes que non posúen estudos pero saben ler
ou  escribir,  superan  ás  mulleres.  Nesta  mesma  liña,  en
relación ao nivel de instrución da poboación, as mulleres con
titulacións  inferiores  ao  graduado  escolar  superan  aos
homes en 392 mulleres. 

Sorprenden as cifras das mulleres que teñen rematados os
estudos de FP de Primeiro ou Segundo Grao, que superan ou
igualan en número á cifra de homes. Este dato proxecta  a
intención  das  mulleres  de  conseguir  unha  capacitación
profesional para determinados oficios e acceder ao mercado
laboral cun itinerario educativo máis directo.

En referencia aos datos desagregados por sexo referidos a
estudos con titulacións superiores, son as mulleres as que
superan aos homes en titulacións universitarias excepto en
arquitectura e enxeñería técnica.

Nos  niveis  de  instrución  máis  elevados  referidos  a
doutorados  ou  estudos  de  posgrao  as  mulleres  en  Marín
superan nunha porcentaxe de 55,26% aos homes. 
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No  plan  anterior  os  datos  analizados  no  estudo  de
necesidades  realizado,  amosaban  que  neste  nivel  de
instrución  os  homes  superaban  ás  mulleres,  polo  que  as
mulleres están acadando niveis de formación cada vez máis
superiores,  aínda que non se  traduce nun maior  nivel  de
empregabilidade.

HABITANTES/INSTRUCIÓN TOTAL MULLERES  HOMES

NON SABEN LER/ESCRIBIR 236 149 87

SEN ESTUDOS 73 19 54

TITULACIÓN INFERIOR AO 
GRADUADO ESCOLAR 

7396 3894 3502

ENSINANZA PRIMARIA 
INCOMPLETA

461 195 266

GRADUADO ESCOLAR OU 
EQUIVALENTE

3015 1369 1646

FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE 
PRIMEIRO GRAO

881 445 436

BACHAREL, TÍTULOS 
EQUIVALENTES OU 
SUPERIORES

2633 1200 1433

FORMACIÓN PROFESIONAL DE

SEGUNDO GRAO

1394 697 697

BACHAREL SUPERIOR 934 461 473
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OUTROS TITULADOS MEDIOS 5 3 2

DIPLOMATURA                               516 398 118

ARQUITECTURA E ENXEÑERÍA 
TÉCNICA

122 35 87

LICENCIATURA  ARQUITECTURA 
E ENXEÑERÍA SUPERIOR

1001 612 389

ESTUDOS SUPERIORES NON 
UNIVERSITARIOS

1 0 1

DOUTORADO E ESTUDOS DE 
POSGRAO PARA 
LICENCIATURAS

257 142 115

TÁBOA 12:  NÚMERO DE HABITANTES POR NIVEL DE INSTRUCIÓN.  ANO 2016.  FONTE:
PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

Os datos  da participación política a  nivel  municipal  veñen
recollidos na seguinte gráfica:

PARTICIPACIÓN POLÍTICA     TOTAL MULLERES HOMES

PARTIDO POPULAR (PP)        11            5       6

PARTIDO SOCIALISTA (PSOE)          4       2       2

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 
(BNG). ASEMBLEAS ABERTAS

         3       2       1

MAREA MARÍN. MAREA VECIÑAL          3       1              2
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TOTAL 21 10 11

TÁBOA  12:  CORPORACIÓN  MUNICIPAL.  ANO  2017.  FONTE:  ALCALDÍA.  CONCELLO  DE
MARÍN.

Cabe destacar que por segunda vez na historia política de
Marín  ocupa  a  Alcaldía  unha  muller,  como  máxima
representante  dos  intereses  da  cidadanía  marinense.  Este
dato revela a evolución e o cambio de perspectiva de Marín
cara  a  concienciación  dunha  sociedade  máis  xusta  e
igualitaria onde mulleres e homes poidan desenvolver por
igual  as súas capacidades como persoas  e ocupar espazos
que ata fai pouco tempo estaban relegados só aos homes. 

Así mesmo, sinalar que as voceiras municipais do PSOE, BNG
e MAREA MARÍN, son mulleres, sendo a cabeceira visible dos
seus correspondentes partidos políticos, este dato indica o
empoderamento da muller en postos políticos de relevancia
no municipio marinense.

En relación á análise de datos sobre o tecido asociativo, na
actualidade  existen  en  Marín  176  asociacións  (dato
procedente do departamento de Secretaría do concello). A
participación social  da poboación feminina no Concello de
Marín  modificou  sensiblemente  os  seu  patróns  dende  o
estudo de necesidades realizado a propósito da elaboración
do segundo plan de igualdade municipal, aínda que seguen
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condicionando a súa participación en asociacións no tempo
no que non están ocupándose das  tarefas  ou xestións  do
fogar  ou  coidado  da  familia.  Obsérvase  o  uso  do  tempo
privado  da  muller  para  a  realización  de  actividades  de
formación ou lecer fóra do fogar. 

O  tecido  asociativo  aumentou  coa  creación  de  máis
asociacións  de  mulleres,  como  a  Asociación  de  Mulleres
“Intercambio  do  Saber”,  que  pertence  por  dereito  ao
Consello  Municipal  da  Muller,  incluso  o  sector  da
inmigración se sensibilizou coa necesidade da participación
sociocomunitaria favorecendo os trámites para a creación da
segunda  asociación  de  mulleres  marroquís  do  municipio
denominada  “Corazón  Abierto”,  finalmente  salientar  a
presentación  do  Grupo  de  Traballo  Local  da  Plataforma
Feminista Galega (PFG) en Marín, en trámites de constituírse
como entidade propia municipal.

Outros  datos  que  se  deberían  ter  en  conta  para  a
contextualización  do  plan  son  as  estatísticas  dos  Servizos
Sociais Municipais e o Centro de Información á Muller (CIM)
do Concello de Marín, servizos localizados na casa principal
da Finca de Briz.

A continuación reflectimos os datos referidos á atención á
poboación dos Servizos Sociais Municipais do ano 2016, que
están recollidos na táboa número 13. 
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SECTOR DE POBOACIÓN    TOTAL     MULLERES                   HOMES 

FAMILIAS 744         450                            294

INFANCIA 43          20                            23

INMIGRANTES                      45           10                            35

MINORÍAS ÉTNICAS 76            51                            25

OUTROS GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE 
NECESIDADE

108           59                         49

PERSOAS RECLUSAS E  
EXRECLUSAS

27              3                                24

PERSOAS MAIORES 250              180                        70

PERSOAS CON       
DISCAPACIDADES

710          384                         326

TOTAL 2003           1157                       846

TÁBOA   13:  POBOACIÓN  ATENDIDA  NOS  SERVIZOS  SOCIAIS  MUNICIPAIS.  Ano  2016.
FONTE: PERSOAL DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE MARÍN.

A interpretación dos datos da táboa ven a situar ás mulleres
como  as  persoas  que  máis  fan  uso  dos  Servizos  Sociais
Municipais,  correspondendo  ás  familias  o  sector  da
poboación cunha maior necesidade de atención.
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Outro  servizo  consolidado  a  nivel  municipal  dende  o  ano
2004 é o Centro de Información ás Mulleres do Concello de
Marín (CIM). O CIM realiza unha intervención global dirixida
ás mulleres e  proporciona asesoramento xurídico, atención
psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como
calquera  outra  información  encamiñada  á  consecución  da
igualdade efectiva entre mulleres e homes. 

O  CIM  atende  a  todas  as  mulleres  que  o  demanden,  así
como a calquera persoa, sexa home ou muller, en asuntos
relacionados coa promoción social da igualdade de xénero.   

Establécese o carácter prioritario dentro da acción do CIM
das actividades de prevención, información, asesoramento e
loita  en  xeral  contra  a  violencia  de  xénero,  así  como  a
atención ás mulleres vítimas de violencia de xénero. 

Baixo o Decreto 130/2016, do 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  do  seu
recoñecemento,  as  tarefas  deste  servizo  aumentaron  na
atención  a  menores  vítimas  de  violencia  de  xénero,  a
mulleres  pertencentes  a  outros  colectivos  en situación de
vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social e ao colectivo
LGTBI.  
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Así mesmo, estableceuse para o CIM o principio de atención
universal no ámbito territorial de prestación dos servizos con
independencia do concello  de procedencia  da  persoa que
necesita atención ou asesoramento.

Na  seguinte  gráfica  quedan  recollidos  os  datos  máis
significativos en relación ao tipo de información consultada,
referidas ao ano 2016:

INFORMACIÓN CONSULTADA
ÁREAS

                                 TOTAL              

ASESORAMENTO XURÍDICO 179

ORIENTACIÓN EMPREGO 35

ÁREA DE RECURSOS 31

ÁREA DE INFORMACIÓN 13

ATENCIÓN PSICOLÓXICA 583

TOTAL                                                                     937

TÁBOA   14:  POBOACIÓN  ATENDIDA  NO  CENTRO  DE  INFORMACIÓN  ÁS  MULLERES
MUNICIPAL. ANO 2016. FONTE: PERSOAL DO CIM DO CONCELLO DE MARÍN.

A área con maior concentración de atención é a psicolóxica,
cun total de 583 consultas, a maioría delas relacionadas coa
atención  específica  á  violencia  machista  e  as  súas
consecuencias no desenvolvemento da persoa. Así mesmo,
solicitados polos servizos  xudiciais  formalmente,  realízanse
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informes de valoración do dano en usuarias e familias que
presentan unha denuncia ante os servizos correspondentes.

A área de asesoramento xurídico atendeu un total  de 179
consultas,  relacionadas  maioritariamente  con  dereito  de
familia  e  dereito  penal  das  cales  96  son  de  atención
específica a vítimas de violencia de xénero.

Como  xa  se  sinalou,  dende  a  entrada  en  vigor  do  novo
Decreto dos CIM, incluíronse como funcións destes servizos
a  difusión  e  sensibilización  cidadá  acerca  da  vixencia  e
aplicación do principio de igualdade entre mulleres e homes
e da necesidade da consecución de igualdade de dereitos e
de integración social do colectivo LGTBI e o funcionamento
como canle de comunicación entre as persoas usuarias e os
distintos organismos que teñan competencias en materia de
muller  e  igualdade  e  atención  e  integración  do  colectivo
LGTBI.

Por elo, é necesario valorar as demandas deste colectivo a
nivel municipal e analizar a realidade que a continuación se
detalla.
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INFORME SOBRE INCIDENTES RELACIONADOS COS DELITOS DE ODIO.
AVALIACIÓN GLOBAL E A SÚA VARIACIÓN RESPECTO AO ANO ANTERIOR

INCIDENTES DE DELITOS DE ODIO 2015 2016 %

ANTISEMITISMO 9 7 -22,2

APOROFOBIA 17 10 -41,2

CRENZAS OU PRÁCTICAS RELIXIOSAS 70 47 -32,9

DISCAPACIDADE 226 262 15,9

ORIENTACIÓN/IDENTIDADE SEXUAL 169 230 36,1

RACISMO/XENOFOBIA 505 416 -17,6

IDEOLOXÍA 308 259 -15,9

DISCRIMINACIÓN SEXO/XÉNERO 24 41 70,8

TÁBOA 15:  VARIACIÓN SOBRE INCIDENTES  RELACIONADOS  COS  DELITOS  DE  ODIO EN
ESPAÑA. ANOS 2015-2016.  FONTE: MINISTERIO DO INTERIOR.

Destácase  da  táboa  o  aumento  dos  incidentes  por
discriminación  de  sexo  ou  xénero  cun  70,8%,  o  36%  dos
incidentes  referidos  á  orientación  e  identidade  sexual  e
finalmente cun 15,9% os incidentes por delitos de odio por
discapacidade.

Tamén  sinalar  que  a  aporofobia,  referida  ao  odio,  medo,
repugnancia ou hostilidade ante as persoas pobres, as que
non teñen recursos ou  están desamparadas, diminuíu nun
41,2%. 
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Tendo en conta estes datos, é necesario atender no III plan a
estas  necesidades  previndo  e  asistindo  os  casos  e
circunstancias  que  os  provocan  e  perpetúan  e  máis
especialmente cando producen unha dobre  discriminación
por ser mulleres ou nos casos de orientación ou identidade
sexual, pertencer a colectivos en risco.

Para  rematar  este  estudo  de  necesidades  é  obrigado
desenvolver os diferentes recursos a nivel municipal dos que
dispón o concello para atender as demandas da poboación. 

Marín  conta  cunha  piscina  municipal  e  dous  campos  de
fútbol de herba artificial nas instalacións deportivas de San
Pedro e o Chan de Piñeiro en Santomé. Estes servizos son
utilizados por unha gran parte da poboación que abrangue
franxas de idade dende as etapas infantís ata a etapa adulta.

O municipio tamén dispón dunha residencia de maiores de
titularidade pública e un centro social para a terceira idade
aberto a toda a poboación.

Marín  conta  con  seis  casas  de  cultura  para  dinamizar  á
poboación, a  Casa de Cultura de Seixo, a Casa da Cultura de
Mogor, a Casa da Cultura de San Xulián, a Casa da Cultura de
Santomé, a Casa de Cultura de Santa Mª do Campo e a Casa
de Cultura de Ardán,  tamén dispón dunha biblioteca pública
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municipal, un telecentro, un centro cívico-social e un museo,
onde se atopa a Oficina Municipal de Información  Xuvenil.

O  total  de  centros  escolares  é  de  dez,  dous  a  título
concertado  e  o  resto  públicos.  As  Escolas  de   educación
infantil e garderías, son un total de sete, incluíndo a Escola
de Educación Infantil Nosa Señora do Carme  e a Escola de
Educación  Infantil  O  Grupo,  as  dous  de  titularidade
autonómica  pertencente  a  Rede  A  Galiña  Azul,  a  Escola
Infantil Casa do Mar e dous de titularidade privada.

A nivel  sanitario  o  municipio  conta  con dous  servizos,  un
público e outro privado.

A  Escola  Pública  de  Música Maestro  Landín  Pazos  é  de
titularidade municipal.

Marín conta con seis complexos polideportivos e once pistas
polideportivas,  moitos  deles  dentro dos  centros  docentes.
Dos seis complexos polideportivos cos que conta o concello,
o pavillón do barrio da Cañota é un dos que contan con máis
arraigamento e que ten un uso máis intenso. 

O municipio dispón do Servizo de Protección Civil con sede
na Finca de Briz, parque natural sito no centro urbano, que
está  dotado  de  infraestruturas  que  albergan  os  Servizos
Sociais   Municipais, o Centro de Información ás Mulleres e  a

III PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE MARÍN (2017-2022)



Escola Municipal de Música. Esta localización tamén serve de
base para dinamizar as actividades que realizan diferentes
asociacións municipais.
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DO PLAN

Transversalidade ou perspectiva de xénero

O  principio  de  igualdade  entre  mulleres  e  homes  estará
presente en todas as accións e políticas emprendidas pola
Administración  dentro  do  seu  ámbito  de  actuación,  para
evitar  os  desequilibrios  e  desigualdades  existentes  no
concello de Marín.

Pluralidade e diversidade 

É necesario atender  á  diversidade e  a  súa inclusión como
principio   orientador  do  plan.  A  preocupación  polas
diferentes  situacións  e  necesidades  para  establecer
estratexias  de  actuación,  que  garanten  a  consecución  da
igualdade  tendo  en  conta  variables  como  o  lugar  de
procedencia, a situación laboral e familiar, a cultura, a clase
social, a discapacidade, a orientación sexual, identidade de
xénero,  o  nivel  de  formación,  a   idade  ou calquera outro
condicionante que se sume como elemento de exclusión.

Participación

Un  dos  principios  prioritarios  do  III  Plan  Estratéxico  de
Igualdade entre Mulleres e Homes do concello de Marín é
lograr  a  participación  en  igualdade  de  condicións  para
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mulleres e homes en todos os ámbitos da nosa sociedade. O
establecemento dun tecido asociativo sólido é a clave para o
deseño de accións, para a súa promoción, difusión e reparto
de  recursos.  O   compromiso  e  activismo  actuarán  como
motor  para  a  consecución  da  igualdade  entre  mulleres  e
homes.

Xustiza social

O  principio  de  xustiza  social  recóllese  na  Declaración
Universal  dos  Dereitos  Humanos  aprobada  en  1948,  nas
premisas establecidas na Convención para a eliminación de
todas  as  formas  de  discriminación  contra  a  muller,
aprobadas por Nacións Unidas en 1979  e na IV Conferencia
Mundial sobre a Muller, celebrada en Beijing en 1995. 

O III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres e Homes
do Concello de Marín recollerá as directrices para garantir a
igualdade nos dereitos económicos, sociais, culturais, civís e
políticos  de  mulleres  e  homes  e  para  iso  establecerá
medidas e  accións  encamiñadas  a  modificar  os  patróns
socioculturais arraigados na sociedade androcéntrica.

Clave feminista

O III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres e Homes
ten que ter como principio orientador a capacidade de facer
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universal  unha  concepción  democrática  de  xénero  co
obxecto  de  construír  formas  de   convivencia  e
entendemento baseadas nos dereitos humanos de xénero.
Trátase  de  establecer  unha  nova  cultura  de  xénero
enmarcada no feminismo que se apoia na igualdade como
principio esencial nas relaciones entre homes e mulleres, e
na xustiza  como un obxectivo compartido por mulleres e
homes.
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MARCO LEXISLATIVO

Normativa internacional:

Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1948).

Convención sobre os dereitos políticos das mulleres (1952).

Declaración sobre a eliminación da discriminación contra a
muller (1967).

Convención  sobre  a  eliminación  de  todas  as  formas  de
discriminación contra ás mulleres  (1979). CEDAW

Declaración sobre a eliminación da violencia contra a muller
(1993).

Declaración  e  Plataforma  de  Acción  da  IV  Conferencia
Mundial sobre as Mulleres de Beijing (1995).

Resolución  1997/44  da  Comisión  dos  Dereitos  Humanos
(1997).

Declaración do Milenio (2000).

Documento final do Cumio Mundial (2005).
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Manual de Nacións Unidas sobre Lexislación en materia de
Violencia contra a Muller (2012).

Normativa europea:

Resolución 2010/C 285 E/07 do Parlamento Europeo, de 26
de  novembro  de  2009,  sobre  a  eliminación  da  violencia
contra a muller (DOCE C 285 E / 53 de 21.10.2010). 

Resolución  lexislativa  2010/C  212  E/44)  do  Parlamento
Europeo,  de  6  de  maio  de  2009,  sobre  a  proposta  de
Directiva  do  Parlamento  Europeo  e  do  Consello  sobre  a
aplicación do principio de igualdade de trato entre homes e
mulleres que exercen unha actividade autónoma, e pola que
se  derroga  a  Directiva  86/613/CEE  (DOUE  C212E  de
5.8.2010). 

Resolución 2010/C 212 E/07 do Parlamento Europeo, de 7
de  maio  de  2009,  sobre  a  integración  da  perspectiva  de
xénero nas relacións exteriores da UE e na consolidación da
paz e consolidación dos Estados. (DOUE C212E de 5.8.2010). 

Directiva 2006/54/ce do Parlamento Europeo e do Consello,
do 5 de xullo de 2006, relativa á aplicación do principio de
igualdade  de  oportunidades  e  igualdade  de  trato  entre
homes  e  mulleres  en  asuntos  de  emprego  e  ocupación  –
refundición- (DOUE L 204/23 de 26.7.2006). 
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Directiva 2004/113/CE do Consello, do 13 de decembro de
2004, pola que se aplica o principio de igualdade de trato
entre homes e mulleres ao acceso a bens e servizos e o seu
subministro (DOUE L 373/37 de 21.12.2004). 

Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello,
do 23 de setembro de 2002, relativa á aplicación do principio
de igualdade de trato  entre  homes e  mulleres  no que se
refire  ao acceso ao  emprego,  á  formación  e á  promoción
profesionais e ás condicións de traballo (DOCE L 269/15 de
5.10.2002). 

Directiva  2000/78 CE  do Consello  do 27 de novembro de
2000,  relativa  ao establecemento dun marco xeral  para  a
igualdade  de  trato  no  emprego  e  a  ocupación  (DOCE  L
303/16 de 2.12.2000). 

Decisión 2000/750/CE do Consello de 27 de novembro de
2000,  pola  que  se  establece  un  programa  de  acción
comunitario para loitar contra a discriminación -2001/2006-
(DOCE L 303/23 de 2.12.2000). 

Resolución 2000/C 218/02 do Consello e dos Ministros de
Traballo e Asuntos Sociais, reunidos no seo do Consello de
29 de xuño de 2000, relativa á participación equilibrada de
homes  e  mulleres  na  actividade  profesional  e  na  vida
familiar (DOCE C 218/5 de 31.7.2000). 

III PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE MARÍN (2017-2022)



Compromiso  estratéxico  para  a  igualdade  de  xénero  da
Unión Europea (2016-2019).

Pacto Europeo pola Igualdade de xénero (2011-2020) 

Obxectivos  xerais  da  Política  de  cohesión  (2014-2020)
recollidos  nos  Regulamentos  dos  Fondos  Europeos
Estruturais e de Inversión (EEI).

Normativa estatal:

Código  de  Violencia  de  Xénero  e  Doméstica.  Edición
actualizada  a  26  de  outubro  de  2017.  Boletín  Oficial  do
Estado.

Lei  17/1999, de 18 de maio,  do réxime do persoal  militar
Profesional (BOE 19/05/1999). 

Lei  39/1999,  de  5  de  novembro,  para  promover  a
conciliación  da   vida  familiar  e  laboral  das  persoas
traballadoras.

Real decreto 1686/2000, de 6 de outubro, polo que se crea o
Observatorio da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres
e Homes.
Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades
(B.O.E. 24/12/2001) 
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Lei  30/2003,  de  13  de  outubro,  sobre  medidas  para
incorporar  a  valoración  do  impacto  de  xénero  nas
disposicións  normativas  que  elabore  o  Goberno  (BOE
14/10/2003).

Lei  orgánica  1/2004,  do  28  de  decembro,  de  medidas  de
protección  integral  contra  a  violencia  de  xénero.  (BOE
29/12/ 2004). 

Lei  orgánica  3/2004,  de  28  de  decembro,  pola  que  se
modifica a Lei orgánica 3/1980, de 22 de abril, do Consello
de Estado (B.O.E. 29/12/2004) 

Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica do Poder
Xudicial. Mellora da tutela xudicial das vítimas de violencia
de xénero.

Lei  orgánica  3/2007,  do  22  de  marzo,  para  a  igualdade
efectiva de mulleres e homes. (BOE 23/03/2007).

Lei 5/2010, de 23 de xuño, pola que se establece e regula
unha rede de apoio á muller embarazada (BOE 19/07/2010).

Lei  Orgánica  8/2015,  do  22  de  xullo  de  modificación  do
sistema de protección á infancia e a adolescencia. 
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Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de
protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo).

Normativa autonómica:

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.
Mediante  este  decreto  lexislativo,  son  derrogadas
expresamente: 
-  Lei  7/2004,  do  16  de  xullo,  galega  para  a  igualdade  de
mulleres e homes.
- Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das
mulleres de Galicia. 

Lei  11/2007,  galega  para  a  prevención  e  o  tratamento
integral da violencia de xénero. (DOG 7/08/ 2007). 

Decreto  130/2016,  do  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  do  seu
recoñecemento. 

Lei  7/2010,  do  15  de  outubro,  pola  que  se  suprime  o
organismo  autónomo  Servizo  Galego  de  Promoción  da
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Igualdade  do  Home  e  da  Muller  e  se  modifican
determinados  artigos  da  Lei  2/2007,  do  28  de  marzo,  do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia. 

Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non
discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e
intersexuais en Galicia 

DECRETO  130/2016,  do  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  do  seu
recoñecemento. 

Normativa municipal:

Regulamento do Consello Municipal da Muller.

Regulamento do Consello Municipal Escolar.

Regulamento do Consello Municipal de Emigración.

II Plan Local de Igualdade entre Mulleres e Homes do 
Concello de Marín (2011-2016).
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METODOLOXÍA

Para desenvolver o  III  Plan Estratéxico de Igualdade entre
Mulleres  e  Homes  utilizouse  como  ferramenta  principal
unha  metodoloxía  activa  de  participación  e  colaboración,
combinando métodos cuantitativos e cualitativos na análise
dos datos.  O obxectivo principal  foi  acadar un documento
útil e eficaz adaptado á nosa realidade municipal para  dotar
de cobertura os seguintes obxectivos específicos:

Promover a igualdade entre homes e mulleres,  creando un
acceso igualitario aos recursos.

Incluír  medidas  para  que  aumente  a   participación  da
poboación en todos os ámbitos.

Facer visibles as prácticas discriminatorias para proceder á
súa eliminación.

Adoptar medidas para eliminar barreiras de discriminación. 

Como  entidades  colaboradoras  no  terceiro  plan  local,  o
Consello  Municipal  da  Muller  e  a  Mesa  Local  contra  a
Violencia, proporcionaron valiosas achegas relacionadas coa
visibilización das datas máis relevantes en igualdade, o Día
Internacional  da  Muller  e  o  Día  Internacional  contra  a
Violencia de Xénero.
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O  seu  papel  é  dinamizar   iniciativas  relacionadas  coa
consecución  da  igualdade  real  entre  mulleres  e  homes
dende  unha  perspectiva  de  participación  social  e  xustiza
social.

No caso do Consello Municipal  da Muller,  estas  iniciativas
establécense a través da convocatoria de sesións ordinarias
cada catro meses e extraordinarias cando así o requirían os
asuntos a tratar. A Mesa de Traballo contra a Violencia de
Xénero  convócase  con  carácter  cuadrimestral  a  través  de
reunións formais de traballo.

Como técnica responsable do concello escolleuse á directora
do CIM, por estar  formada e especializada en igualdade e
violencia de xénero e desenvolver o seu traballo neste eido,
a  Concellería  directamente  implicada  foi  a  de  Medio
Ambiente e Benestar Social, Área de Igualdade.

A  metodoloxía  de  colaboración  e  participación  nas
diferentes  fases  de  elaboración  do  terceiro  plan  local  de
igualdade garantirá no futuro, a implicación das persoas e
institucións que actúan como axentes responsables para pór
en marcha o plan e difundir os seus contidos.
A continuación recóllense resumidamente as distintas fases
de elaboración do segundo plan:
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1ª fase de investigación e análise

Estableceuse como centro coordinador do traballo o Centro
de Información ás Mulleres do Concello de Marín encargado
de impulsar  e  coordinar  distintas  actuacións  referidas  ao
plan.

O persoal técnico procedeu á identificación e recompilación
de  fontes  documentais  de  información,  a  través  de
normativas  de  carácter  internacional,  europeo,  estatal,
autonómico e municipal en materia de igualdade. Tamén se
fixo  un  estudo  pormenorizado  doutros  documentos  xa
elaborados referidos ao mesmo tema e consultas con fontes
bibliográficas de referencia.

A continuación, establécese o procedemento metodolóxico
para  a  elaboración  do  plan  e  deséñanse  as  ferramentas
axeitadas para levar a cabo a proposta metodolóxica.

2ª fase de información e participación

Esta  fase  comprende  en  primeiro  lugar  o  proceso  de
información,  o  obxectivo  é  a  implicación  de  todas  as
institucións  e  organismos  co  plan  para  reforzar  a
transversalidade do enfoque de xénero.

A  participación  no  proceso  consiste  na  recompilación  de
información  de  tipo  cuantitativo  e  cualitativo,  utilizando
fontes  fiables  como  o  propio  persoal  do  concello  que
traballa  en  diferentes  departamentos  ou  as  estatísticas
oficiais.
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Con estes datos o CIM elabora un diagnóstico da situación e
posición de mulleres e homes no municipio. Estes resultados
son incorporados á terceira fase do plan.

3ª fase de elaboración e consulta

Confórmase nesta fase a estrutura do plan acorde con nove
áreas de traballo definidas, xustificándose cada unha delas
con  contidos  acordes  a  cada  tema  e  desenvolvendo  uns
obxectivos prioritarios, unhas actuacións viables e efectivas,
os indicadores e os organismos implicados en cada área.

4ª fase de redacción e presentación

O CIM, como coordinador do traballo,  redacta o plan que
ten que pasar necesariamente a cumprir os requisitos que
conforman  as  bases  das  competencias  da  Administración
Local e finalmente procédese á presentación oficial ante os
órganos de participación e institucións correspondentes e a
súa difusión e publicidade.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

EMPODERAMENTO, PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNITARIA
E DIVERSIDADE

ESTRATEXIA  MUNICIPAL,  COOPERACIÓN  E  MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN

CULTURA, OCIO, DEPORTE E XUVENTUDE

EDUCACIÓN EN IGUALDADE

FORMACIÓN,  EMPREGO  E  CONCILIACIÓN  DA  VIDA
PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

MEDIO RURAL

INTERCULTURALIDADE

SAÚDE E CALIDADE DE VIDA

VIOLENCIA DE XÉNERO E DISCRIMINACIÓN
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O plan está formado por :

• 9 áreas de actuación prioritarias.
• 17 obxectivos.
• 104 actuacións que lle dan forma.
• Indicadores de cumprimento en cada área.
• Organismos  implicados  na  consecución  dos

obxectivos.  Engloba  obrigatoriamente  a  todos  os
órganos, servizos e áreas municipais en xeral.

ÁREAS OBXECTIVOS ACTUACIÓNS

EMPODERAMENTO,PARTICIPACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA E DIVERSIDADE

3 11

ESTRATEXIA MUNICIPAL, COOPERACIÓN 
E MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3 13

CULTURA, OCIO, DEPORTE E XUVENTUDE 1 17

EDUCACIÓN EN IGUALDADE 1 9

FORMACIÓN, EMPREGO E CONCILIACIÓN
DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

3 15

MEDIO RURAL 1 6

INTERCULTURALIDADE 1 8

SAÚDE E CALIDADE DE VIDA 1 9

VIOLENCIA DE XÉNERO E 
DISCRIMINACIÓN

3

  III PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE MARÍN



     
                                       

EMPODERAMENTO, PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 
E DIVERSIDADE

Reunión do Consello Municipal da Muller do Concello de Marín. Ano 2017 

ROSALÍA DE CASTRO. 
(Santiago de Compostela 1837- Padrón 1885)

Figura indispensable na literatura do século XIX . 

“Eu  son  libre.  Nada  pode  protexer  a  marcha  dos  meus
pensamentos, e eles son a lei que rexe o meu destino". 

  Manifesto feminista 'Lieders' (1858)     
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O  termo  empoderamento  foi  acuñado  na  IV  Conferencia
Mundial das Mulleres en Beijing (Pekín, 1995), e refírese ao
aumento  da  participación  das  mulleres  nos  procesos  de
toma  de  decisións  e  acceso  ao  poder,  baseándose
fundamentalmente  nos  seguintes  eixes:   os  dereitos
humanos, a saúde sexual e reprodutiva e a educación. 

O  empoderamento  implica  a  toma  de  conciencia  sobre  a
subordinación  das  mulleres  na  sociedade  patriarcal  e  o
aumento  de  confianza,  a  organización  autónoma  para
decidir  sobre as  súas  vidas  e o seu desenvolvemento e  a
mobilización para identificar os seus intereses e transformar
as relacións, estruturas e institucións que as limitan.

O III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres e Homes
do  Concello  de  Marín,  co  traballo  nesta  área,  ten  como
obxectivo principal potenciar a participación das mulleres en
igualdade de condicións que os homes na vida económica,
política  e  social  da  comunidade,  atendendo  a  súa
diversidade.

Obxectivo

Facilitar  a  participación  sociocomunitaria  e  dinamizar  o
tecido asociativo do municipio.
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Actuacións

Apoiar tecnicamente e asesorar a grupos de mulleres para a
creación  de  novas  asociacións  ou  ás  asociacións  xa
existentes.

Fomentar a presenza das mulleres en asociacións e outros
órganos  de  participación  e  decisión  maioritariamente
integradas por homes.

Apoiar as asociacións de mulleres e con vogalías de muller
existentes no concello, a través de subvencións e programas
específicos.

Fomentar  o  asociacionismo   e  participación  das  mulleres
rurais  a  través  de  xornadas,  actividades  formativas  ou
campañas.

Apoiar  e  asesorar  as  asociacións  veciñais,  culturais  ou  de
calquera  outra  índole  que  xa  existen  no  municipio  para
creacións  de  vogalías  de  igualdade  que  se  ocupen  das
necesidades das mulleres.

Fomentar  a  formación  dixital  das  asociacións  como
ferramenta para xestionar a asociación.
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Difundir  estudos,  plans  e  materiais  de  interese  realizados
polo concello entre o tecido asociativo municipal.

Obxectivo

Promover e potenciar unha maior presenza e participación
das mulleres nas distintas organizacións e institucións que
conviven no municipio.

Actuacións

Realización  de  accións  de  formación  permanentes  para
mulleres  sobre  liderado,  alfabetización  dixital  e
empoderamento.

Organización de campañas de sensibilización e coñecemento
das  estruturas  de  empoderamento  e  participación
sociocomunitaria do municipio.

Realización  de  actos  para  visibilizar,  entre  as  asociacións
existentes  no  municipio,  o  labor  doutras  mulleres  que
traballaron para construír un mundo diferente onde homes
e mulleres dispoñan das mesmas oportunidades.
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Obxectivo

Apoiar  ás  mulleres  dende  a  diversidade  étnica,  de
orientación sexual, relixiosa, cultural, física e psíquica.

Actuacións

Posta  en  marcha  de  accións  transversais  dirixidas  á
sensibilización e erradicación de calquera discriminación.

Indicadores

Número de asociacións de nova creación. 

Número de campañas de sensibilización e difusión.

Número  de  participantes,  desagregados  por  sexo,  nas
actividades organizadas.

Recursos económicos dedicados.

Organismos implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Centro de Servizos Sociais Municipal
Consello Municipal da Muller
Tecido Asociativo
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ESTRATEXIA  MUNICIPAL,  COOPERACIÓN  E  MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN

URRACA l DE LEÓN E CASTELA
(León 1081 - Palencia 1126)

A raíña feudal.  Señora de Galicia. Primeira monarca titular na historia
de España.

Fixo  fronte  ás manifestacións  das  loitas  de  poder  que
tiveron  lugar  na  sociedade  feudal.  Afirmou  a  súa
lexitimidade dende a posición teórica de raíña de España e
sen renunciar á súa condición de muller. 
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A  ONU,   na Plataforma de Acción da Conferencia sobre a
Muller  celebrada  en  Beijing  en  1995,  adoptou  o
mainstreaming de xénero como estratexia de igualdade máis
importante.

“O mainstreaming de xénero é a reorganización, a mellora, o
desenvolvemento e a avaliación dos procesos das políticas,
para  que  se  incorpore  unha  perspectiva  de  igualdade  de
xénero en todas as accións políticas, a todos os niveis e en
todas as etapas, polos actores que participan normalmente
na elaboración das políticas (Consello de Europa, 1998).” 

O mainstreaming de xénero sitúa a desigualdade na teoría e
a práctica social e política, e por esa razón debe inspirar e
vertebrar a actuación municipal, tanto nas súas relacións con
outras administracións e a cidadanía, como na súa política
interna de recursos humanos e xestión do seu persoal. 

Por último, no plan temos que referirnos  á igualdade e os
medios  de  comunicación,  xa  que  teñen  un  especial
tratamento  na  Lei  Orgánica  3/2007,  do  22  de  marzo
regulándose aspectos primordiais como a utilización dunha
linguaxe non sexista e inclusiva,  evitar calquera forma de
discriminación,  e  promover  por  parte  das  administracións
publicas que os medios, adopten códigos de conduta para o
cumprimento  da  lexislación  en  materia  de  igualdade  de
oportunidades entre mulleres e homes. 
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Obxectivo

Incorporar  a  perspectiva  de  xénero  e  a  aplicación  do
principio  de  igualdade  de  oportunidades  na  actividade
municipal.

Actuacións

Proporcionar  formación  para  a  aplicación  do  enfoque  de
xénero ao persoal do concello.

Elaboración  de  estudos  de  impacto  de  xénero  nos  plans,
proxectos  e  estratexias  municipais  de  relevancia  social  ou
económica que resulten necesarios.

Incorporar progresivamente nas Áreas e Servizos municipais
a  variable  sexo  nas  estatísticas,  estudos,  enquisas  ou
recollida  de  datos  que  se  leven  a  cabo,  así  como nas
actividades  educativas,  formativas  ou  de  participación
cidadá que promova o concello.

Realizar   cursos  de  formación  de  políticas  públicas  de
igualdade de oportunidades destinado aos cargos públicos
con responsabilidade política municipal.

Velar  pola  utilización  dunha  linguaxe  inclusiva  tanto  na
documentación municipal  destinada á cidadanía como nos
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ficheiros dispoñibles online para a realización de trámites a
través da sede electrónica.

Obxectivo

Difundir o Plan de Igualdade para unha maior sensibilización
da poboación.

Actuacións

Presentación  do  novo  plan  aos  medios  de  comunicación,
entidades,  institucións  e  a  cidadanía,  a  través  dunha
campaña publicitaria para lograr un maior impacto social.

Actualización e mellora permanente na web municipal das
actividades que se desenvolvan dende o Plan de Igualdade.

Utilizar as ferramentas, plataformas e estratexias das redes
sociais (Facebook, Tuenti, Twitter, Flickr, Linkedin, Youtube,
Instagram,  Womenalia...)  para  difundir  as actividades
municipais en materia de igualdade de oportunidades.

Obxectivo

Fomentar unha comunicación e un uso dunha linguaxe non
sexista.
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Actuacións

Velar pola utilización dunha linguaxe e imaxe inclusiva nas
informacións  municipais  e  nas  actividades  das  diferentes
consellerías.

Incluír  ferramentas  online  ou  en  soporte  papel  na  web
municipal  para  facilitar  a  utilización  dunha  linguaxe  non
sexista polo persoal municipal. 

Asinar  un  protocolo  cos  medios  locais  para  velar  por  un
tratamento non sexista na información que se transmita á
poboación.

Realizar  xornadas  ou  seminarios  sobre  os  medios  de
comunicación  e  a  perspectiva  de  xénero  en  colaboración
coas universidades ou outras institucións.
Facilitar  un  maior  coñecemento  polos  medios  de
comunicación das actividades que se levan a cabo dende o
Plan de Igualdade mediante a súa continua difusión. 

Indicadores

Número de cursos o xornadas de formación impartidas. 

Número de áreas implicadas. 

Número de servizos municipais participantes na formación. 
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Número de áreas colaboradoras presentes na planificación.

Número de servizos responsables na execución. 

Número de actividades implementadas  e complementadas
con aplicacións tecnolóxicas. 

Número de estudos de impacto de xénero elaborados. 

Número de estudos,  estadísticas,  enquisas ou recollida de
datos que incorporan a variable sexo. 

Organismos implicados

Concellerías Municipais
Servizos de informática municipais
Centro de Información ás Mulleres
Centro de Servizos Sociais Municipais
Consello Municipal da Muller
Medios de comunicación locais
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CULTURA, OCIO, DEPORTE E XUVENTUDE

IRENE GONZÁLEZ 
                                                     (A Coruña)

Pioneira na práctica do fútbol  na década de 1920.

Ocupaba o posto de gardameta nun equipo federado de A
Coruña que levaba o seu nome: o Irene C.F. 

NICOLASA ANÓN PAZ 
(San Pedro de Outes. 1810 - 1887)

Unha labrega analfabeta, autora dun libro de versos no século XIX.

Un  dos  primeiros  testemuños  de  "escritoras"
contemporáneas. 
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A  inclusión desta área no terceiro plan local  de igualdade
pon  de  manifesto  que  aínda  que  se  observa  un  avance
significativo das mulleres  na cultura, ocio e deporte, a nivel
de  xuventude  non  se  produce  aínda  un  recoñecemento
social dos logros das mulleres nestes eidos, tanto históricos
como actuais. 

A poboación segue sen coñecer a contribución das mulleres
na ciencia, na investigación, na filosofía, no deporte ou na
cultura  e  no  tempo  de  lecer.  As  mulleres  non  teñen
referentes ou modelos dende onde ver reflectidos os seus
proxectos de  futuro.

Esta área supón ademais unha cultura do coidado persoal
mediante a práctica deportiva e a estruturación do tempo
privado das mulleres para elas mesmas, xa que este espazo
privado tende a confundirse co doméstico.

Obxectivo

Visibilizar a presenza e a participación de toda a poboación
marinense  e  en  particular  das  mulleres  novas  e  as  da
terceira idade nos ámbitos da cultura, ocio e deporte. 

Actuacións

Realizar campañas de promoción e fomento do deporte na
poboación marinense adaptadas aos diferentes ciclos vitais
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das mulleres, a través das ANPAS, asociacións do municipio,
clubs deportivos, fundacións deportivas e centros educativos
de Marín.

Apoiar a creación de novos equipos femininos no deporte.

Promover  a  participación  das  mulleres  nos  deportes
tradicionalmente considerados masculinos.

Fomentar a incorporación das mulleres naqueles ámbitos de
empoderamento cultural e deportivo nas que están pouco
representadas, como os relacionados co mar.

Sensibilizar  as  persoas  responsables  das  federacións
deportivas  sobre  a  importancia  do  seu  papel  como
promotoras  de  actividades  deportivas  que  fomenten  a
igualdade dende unha perspectiva de xénero.

Instar  aos  organismos  responsables  para  que garantan  un
uso equitativo dos espazos deportivos, xuvenís e culturais e
de  tempo  de  lecer,  tendo  en  conta  as  necesidades  e  os
intereses de ámbolos  dous sexos.

Promover  a  realización  de  manifestacións  artísticas  e
culturais sobre temas que lle interese á poboación en xeral e
á muller en particular.
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Fomentar a participación dos homes en actividades culturais
con escasa participación masculina.

Fomentar  a  participación  das  mulleres  en  actividades
deportivas,  de  tempo  de  lecer  e  culturais  con  escasa
participación feminina.

Fomentar  que  nos  programas  culturais  e  xuvenís  que  se
ofertan  no  Concello  de  Marín,  sexan  contempladas  as
necesidades de incluír políticas de igualdade de xénero.

Promover  a  participación  da  poboación  en  xeral  na
recuperación do contorno ambiental impulsando o exercicio
de boas prácticas.

Impulsar  a  programación  de  actividades  de  ocio  e  tempo
libre,  deporte e actividades saudables nas  que participe a
poboación facendo uso dos espazos naturais de Marín.

Propoñer  a  creación  de  zonas  verdes,  parques,  prazas  e
espazos  de  recreo  e  deporte,  dotándoos  con  nomes  de
mulleres que destacan e destacaron polo seu labor en favor
da igualdade entre homes e mulleres.

Fomentar a realización de cursos de formación sobre novas
tecnoloxías  relacionadas  co  medio  natural,  a  cultura  e  o
deporte.
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Facilitar a posta en marcha de iniciativas culturais e artísticas
de mulleres do municipio.

Recuperar  a  memoria  histórica  das  mulleres  de  Marín
mediante o estudo e investigación dos seus feitos.

Dinamizar as casas de cultura para que se transformen en
espazos de uso cotiá por mulleres pertencentes a diferentes
grupos  de  idade,  en  particular  as  mulleres  maiores  e  as
mulleres novas.

Indicadores de avaliación

Número de campañas de difusión do concello.

Nivel de sensibilización da poboación acadado.

Número  de  participantes  desagregados  por  sexo  nas
actividades de ocio e tempo libre, deportivas e culturais.

Organismos implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Consello Municipal da Muller
Centros de educación do municipio
Asociacións  e clubs deportivos
Tecido asociativo
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EDUCACIÓN EN IGUALDADE

MARÍA VINYALS 
(San Salvador de Soutomaior 1875 - 1940)

Coñecida como Marquesa Vermella polas súas ideas progresistas, foi

unha firme defensora dos dereitos das mulleres.

O 25 de xaneiro de 1916 interveu no Recreo de Artesanos
de Pontevedra e falou sobre  El feminismo y la galantería,
onde lembrou a situación feminina ao longo da historia e
defendeu a necesidade de dar ás mulleres unha educación
cívica e iguais dereitos que aos homes.
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A  educación  constitúe  un  piar  fundamental  para  o
desenvolvemento intelectual, emocional e social das persoas
como así se recolle no artigo 26 da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos de Nacións Unidas de 1948, no artigo 27
da  Constitución  española  de  1978  ou  na  sección  B  da  IV
Conferencia Mundial sobre as Mulleres de 1995.

A educación en igualdade é unha ferramenta indispensable
para  contribuír  ao  establecemento  de  relacións  máis
igualitarias entre mulleres e homes.  A escola é un axente de
socialización que ten como función non só a transmisión de
coñecementos senón  a transmisión de valores que debemos
aprender  e  interiorizar  para  integrarnos  nunha  sociedade
igualitaria e non discriminatoria.

É  intención  do  III  Plan  Estratéxico  de  Igualdade  entre
Mulleres  e  Homes  do  Concello  de  Marín  traballar  no
principio  de  desenvolvemento  integral  da  persoa
independentemente do sexo ao que pertenza para participar
na  sociedade  de  forma  equitativa,  polo  que  a  área  de
educación  en  igualdade  supón  unha  ferramenta  clave  no
proceso.

Obxectivo

Impulsar  unha  educación  que  favoreza  a  adquisición  de
valores, actitudes e comportamentos máis igualitarios.
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Actuacións

Promover e manter nas zonas rurais de Marín, programas de
alfabetización  para  persoas  adultas  co  obxectivo  de
descentralizar  e  achegar  estas  actividades ás  mulleres das
parroquias.

Colaborar  coa  comunidade  educativa  para  promover
actividades nas que se incorpore o principio de igualdade de
oportunidades,  a  través  da  organización  de   charlas,
exposicións ou xornadas ou calquera outra actividade.

Incrementar  o  fondo  bibliográfico  sobre  xénero,  nas
bibliotecas dos centros educativos.

Realizar  actividades  de  sensibilización  dirixidas  a  toda  a
poboación  de  Marín  sobre  a  importancia  do  ensino  non
discriminatorio e a corresponsabilidade.

Promover  e  vixiar  unha  utilización  inclusiva  da  linguaxe,
impulsando  a  equiparación  dos  modelos  masculinos  e
femininos, nos escritos e publicacións editados polo concello
e formación do persoal político e técnico para a integración
da perspectiva de xénero nas políticas locais.

Fomentar  que  nas  bibliotecas  públicas  exista  unha
especialización en literatura en valores e de xénero, na que
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se proxecte a diversidade familiar, sexual, social e cultural e
se  evite  a  transmisión  de  estereotipos  e  roles  sociais
tradicionalmente asignados.

Apoiar  a  realización  de  xornadas,  conferencias,  debates  e
outro tipo de actos, para dar visibilidade á contribución da
muller  no desenvolvemento da sociedade.

Facilitar información e material contra a discriminación por
orientación  sexual  e  identidade  de  xénero  nos  centros
educativos para traballar nas horas de titoría.

Organizar actividades e obradoiros para a infancia sobre o
xogo non sexista, uso dos xoguetes e consumo responsable
xunto co tecido comercial municipal.

Indicadores 

Número de programas destinados a fomentar a igualdade de
oportunidades levados a cabo no concello.

Número  de  persoal  docente,  ANPAS  e  alumnado
participante nestes programas.

Nivel de sensibilización acadado.

Número de libros de literatura infantil e xuvenil en valores
solicitados na biblioteca pública e nos centros escolares.
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Número  de  participantes  en  actos  programados  para
fomentar  o  coñecemento  da  poboación  no  ámbito  da
visibilización dos logros das mulleres.

Organismos implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Centro de Servizos Sociais
Asociacións de Nais e Pais (ANPAS)
Centros Educativos do Concello de Marín
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FORMACIÓN,  EMPREGO  E  CONCILIACIÓN  DA  VIDA
PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

CORONA GONZÁLEZ
(Vilaño 1875-Vigo 1972) 

Filántropa, fotógrafa e xornalista galega

É necesario insinarlle a traballar, pra ser independente, e facerlle
comprender que non é necesario o casamento, nen ser monxa,
pra  ser  feliz  n’este  mundo.  Só  pode  adequerir  a  sua
independencia  por  medio  do  traballo,  e  o  día  que  as  nosas
mulleres podan gañar a vida independentemente, sin precisar de
ninguén terán independencia de carauter, e poderán casarse, ou
non, sin ter medo a quedar solteiras, pois non precisan de un que
as manteña.

(Semanario nacionalista A Nosa Terra, 1-4- 1927). 
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Aínda  que  as  mulleres  están  incorporándose  de  forma
crecente ao mercado laboral,  aspectos como as dificultades
de  acceso,  mantemento  e  promoción  no  emprego
constitúen os principais indicadores de desigualdade entre
homes  e  mulleres,  é  un  tema  de  suma  importancia  na
sociedade actual. 

Non  debemos  esquecer,  ademais,  que  as  mulleres  aínda
atopan numerosas barreiras para incorporarse ao mercado
de traballo asalariado, debido aos estereotipos sociais, aos
mecanismos  culturais  sexistas  e  como  xa  sinalamos
anteriormente,  á  carencia  de  servizos  e  infraestruturas
municipais  que  axuden  e  faciliten  a  conciliación  da  vida
familiar e laboral.

A  implicación  dos  homes  no  artellamento  desta  nova
perspectiva  é  algo  esencial  e  a  traballar  a  través  da
administración local, a concienciación dun reparto equitativo
de  responsabilidades  domésticas  e  o  derrube  de
estereotipos profundamente arraigados na nosa sociedade
son tarefas que terán cabida nesta área.

A  lei  30/1999,  do  5  de  novembro,  para  promover  a
conciliación  da  vida  familiar  e  laboral  das  persoas
traballadoras,  sentou  as  bases  legais  para  lograr  a
transformación social dende unha perspectiva integrada de
xénero en relación coa concesión de permisos paternais  e
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outros  temas  que  impliquen  un  reparto  equitativo  de
responsabilidade.

Por  estas  razóns,  é  necesario establecer  uns  obxectivos  e
unhas  actuacións  para  o  desenvolvemento  integral  desta
área de actuación, a través do deseño de medidas de apoio
reais, que incidan de forma eficaz na creación de emprego
feminino no noso municipio e consecuentemente, melloren
a calidade de vida e o benestar social da poboación.

Obxectivo

Capacitar  as mulleres do municipio para o acceso libre ás
actividades  formativas  coidando  especialmente  aquelas
materias pendentes que dificultan a participación equitativa
no mundo laboral.

Actuacións

Promover a cualificación e a formación de toda a poboación
marinense  e,  en  concreto  das  mulleres,  en  profesións  e
ocupacións que constitúan novos núcleos de emprego,  de
carácter  innovador  mediante  a  posta  en  marcha  de
actividades, talleres e obradoiros.

Potenciar o acceso á información sobre as posibilidades de
emprego existentes no concello.
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Organizar xornadas en colaboración con outras institucións e
organismos  de  orientación  laboral  e  creación  de  novas
fórmulas de empregabilidade.

Informar  e  favorecer  o  uso  dos  recursos  dixitais  para  a
realización de actividades formativas naquelas mulleres con
dificultades para conciliar a súa vida familiar e laboral.

Potenciar o coñecemento e conmemoración do 8 de marzo
“Día Internacional da Muller” como referente internacional
para representar a loita dos dereitos laborais e salariais das
mulleres.

Obxectivo

Facilitar a plena incorporación da muller ao mundo laboral
en igualdade de condicións que o home.

Actuacións

Impulsar a realización de estudos e programas, para ampliar
o  coñecemento  da  situación  da  poboación  marinense,  en
relación co mercado laboral, identificando as barreiras que
se lles poidan presentar.
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Apoiar proxectos e iniciativas que posibiliten a revalorización
das tarefas tradicionais realizadas por mulleres  no mercado
de traballo.

Apoiar as iniciativas empresariais da poboación dándolles a
coñecer as distintas axudas e subvencións ás que poden
acceder, así como apoiar o desenvolvemento de profesións
asociadas ás novas concas de emprego.

Promover  programas  de  inserción  sociolaboral,  dirixidos  á
poboación en xeral, e ás mulleres, en particular.

Considerar  as  circunstancias  das  mulleres  en  situación  de
especial  vuinerabilidade  para  incentivar  a  participación  e
inserción sociolaboral.

Impulsar campañas, co fin de sensibilizar a poboación xeral
de  Marín,  sobre  os  prexuízos  socialmente  estendidos  na
nosa sociedade en relación á incorporación das mulleres ao
mercado laboral.

Colaborar  activamente  con  organismos  e  institucións  que
traballan con mulleres pertencentes a colectivos vulnerables
para fomentar a súa empregabilidade.
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Obxectivo

Promover a modificación de roles por razón de xénero en
relación ao reparto de tarefas domésticas, cargas familiares
e sociais.

Actuacións

Impulsar e crear unha rede de servizos destinados á atención
da infancia, ás persoas maiores e persoas dependentes, que
permitan que a poboación de Marín poida compatibilizar o
emprego coas responsabilidades familiares en condicións de
igualdade.

Consolidar  obradoiros  e  talleres  de  reparto  de
responsabilidades  e  supervivencia  doméstica  dirixidos  a
homes e mulleres.

Organización  de  talleres  e  campamentos  durante  fins  de
semana  e  períodos  de  vacacións  escolares  para  que  as
familias poidan gozar de respiros parentais.

Indicadores de avaliación

Tipo de necesidades e demandas formativas.

Número  de  cursos  de  formación  para  favorecer  a
empregabilidade.
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Número  de  horas  destinadas  á  formación  nas  novas
tecnoloxías.

Número de medidas de acción positiva postas en marcha no
concello.

Número de mulleres asesoradas  no mundo laboral.

Número de participantes nas campañas de sensibilización.
Número de empresas interesadas en proxectos de igualdade
de oportunidades.

Número  de  novos  servizos  creados  para  favorecer  a
conciliación da vida familiar e laboral.

Organismos implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Axencia de Desenvolvemento Local de Emprego
Centros de formación e academias
Centros escolares
Asociacións de empresas
Sindicatos
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MEDIO RURAL

Mulleres traballando nas terras durante a inundación do río Loira. Seixo-Marín 1962

MARÍA CASTAÑA

Unha rebelde do século XIV que se convertiu nunha lenda popular.

Vivía no ano 1386 no Couto de Cereixa, no concello da Pobra do
Brollón. O seu apelido, Castaña, seguramente se debería á cor do
pelo. Compartiría  a  sorte de millóns  de mulleres  labregas.  “A
morte e a dor eran constantes na vida das mulleres do campo e
as súas familias, non só polas pestes, malas colleitas, partos e
enfermidades senón tamén polo ferro e o lume que as guerras e
a violencia da época provocaban”. 

(Historia de las mujeres. Volumen I)
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A inclusión dun apartado específico para o medio rural no III
Plan Estratéxico de Igualdade do Concello de Marín, xorde
da  necesidade  de  traballar  coas  mulleres  e  homes  que
habitan  as  parroquias  rurais  do  noso  municipio;  esta
necesidade  demóstrase  a  través  dos  datos  que  foron
analizados  en  apartados  anteriores  do  plan,  xunto  coa
experiencia  directa  do  persoal  técnico  que  traballa  nos
Servizos Sociais e o CIM con esta poboación na identificación
das súas problemáticas.

Dende a  administración é  necesario  animar  e  estimular  a
participación das persoas que viven no medio rural na vida
social,  política  e  cultural  do  municipio.  Esta  integración
necesaria  pode  estar  condicionada  por  aspectos  como  a
dispersión  ou  a  falta  dunha  información  adecuada  para
acceder aos recursos municipais.

Hai que situar o marco legal da área na  Lei 45/2007, para o
desenvolvemento  sostible  do  Medio  Rural,  o  obxectivo
principal  que  persegue  é  a  mellora  da  situación
socioeconómica  e  o  acceso  a  uns  servizos  públicos  de
calidade,  fomentando  a  igualdade  de  xénero  e  a
participación das mulleres en todos os ámbitos da vida do
medio rural.

O  recoñecemento  deste  aspecto  formúlase  a  través  do
desenvolvemento dunha área propia, a Área do Medio Rural.
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Obxectivo

Fomentar  a  igualdade  de  xénero  e  a  participación  das
mulleres en todos os ámbitos da vida no medio rural. 

Actuacións

Promover o desenvolvemento dunha rede de servizos para
atender a menores, maiores e dependentes como medida de
conciliación da vida laboral, familiar e persoal de homes e
mulleres no medio rural.

Organizar talleres específicos de interese para as mulleres e
homes do rural nas casas de cultura.

Elaborar estudos periódicos sobre o medio rural dende un
enfoque de xénero. 

Facilitarlle  o  acceso  aos  servizos  de  protección  social
municipal  ás  persoas  que  habitan  as  parroquias  rurais  do
municipio.

Deseñar exposicións e actos para facer visible o papel que as
mulleres rurais  teñen no sustento e  desenvolvemento do
medio  rural,  a  agricultura,  a  elaboración  de  produtos
artesanais e locais e as tradicións e costumes.
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Favorecer o uso das novas tecnoloxías nas mulleres do rural
mediante a oferta de talleres e cursos.

Indicadores de avaliación

Tipo de necesidades e demandas.

Número de actividades realizadas nas casas de cultura.

Número  de  horas  destinadas  á  formación  nas  novas
tecnoloxías.

Número de mulleres procedentes do hábitat rural atendidas
no CIM.

Número de participantes nas campañas de sensibilización.

Número de servizos creados para favorecer a conciliación da
vida familiar e laboral.

Organismos implicados

Concello de Marín
Concellería de Medio Ambiente e Benestar Social
Concellería de Deportes e Xuventude
Concellería de Medio Rural, Novas Tecnoloxías e Empresa
Concellería de Turismo e Comercio
Centro de Información ás Mulleres
Consello Municipal da Muller
Tecido asociativo
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INTERCULTURALIDADE

Acto institucional Premios Lazo Violeta. Concello de Marín

MERCEDES VIEITO
 (Cuba 1887 - Cuba 1960)

Mestra, xornalista e amante da xustiza social

Expresou  nos  seus  artigos  a  defensa  dos  sectores  máis
humildes de Galicia. Impulsou a creación de escolas
bibliotecas  nas aldeas e o movemento agrarista contra a
oligarquía e o caciquismo. 
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Como  xa  se  demostrou  co  diagnóstico  da  realidade
municipal realizado na primeira parte do plan, é necesario
actuar  coa poboación  inmigrante  residente  no  noso
concello, pois representan unha parte importante na nosa
comunidade,  e  moi  especialmente  coas  mulleres  deste
colectivo  pois  en  ocasións  poden  chegar  a  soportar  as
consecuencias dunha dobre discriminación, por ser mulleres
e por ser inmigrantes. 

A situación de discriminación e de dependencia do núcleo
familiar  masculino  destas  mulleres   e  a  súa  incapacidade
para relacionarse no país de acollida fainas invisibles cara a
sociedade, por iso teñen máis dificultades de integración na
esfera laboral, cultural e social da comunidade.

A través dos obxectivos e actuacións propostas na Área de
Interculturalidade  intentarase  mellorar  a  situación  da
poboación inmigrante a partir do recoñecemento mutuo dos
seus respectivos valores e  formas de vida e sempre baixo os
principios  do diálogo entre  culturas  e  a  convivencia  entre
elas.

Obxectivo

Promover  a  integración  das  mulleres inmigrantes no
municipio de Marín e o coñecemento  e respecto mutuo.
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Actuacións

Crear campañas informativas específicas sobre os dereitos e
deberes,  recursos,  escolarización,  procura  de  emprego  e
calquera outra problemática que lles poida afectar.

Organizar  xornadas  interculturais,  coloquios  ou  calquera
outra  actividade  para  dar  a  coñecer  na  nosa  sociedade  a
existencia  doutras  culturas  co  obxecto  de  favorecer  a
inclusión dende unha diversidade cultural enriquecedora, do
colectivo de inmigrantes.

Promover  e  consolidar  estruturas  de  participación  das
mulleres  en  programas  de  alfabetización  e  ensino  de
castelán e galego,  así  como nos programas  formativos  de
busca de emprego.

Promover o asociacionismo entre a poboación inmigrante e
a  súa  participación  activa  nas  asociacións  xa  existentes,
fomentando especialmente a das mulleres.

Apoiar a programación de actividades nos centros escolares
para  facilitar  a  integración  da  poboación  inmigrante  e
fomentar valores de tolerancia, respecto e convivencia entre
o alumnado.
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Impulsar a coordinación entre profesionais dos Centros de
Ensinanza, Centros Sanitarios, Servizos Sociais Municipais e o
CIM,  co  fin  de  levar  a  cabo  proxectos  en  común  para
favorecer a integración social do colectivo inmigrante.

Solicitar  subvencións  e  axudas  das  administracións
competentes  para  seguir  traballando  en  programas  de
mellora da calidade de vida da poboación inmigrante.

Promover a alfabetización dixital e tecnolóxica das mulleres
inmigrantes a través do uso de instalacións municipais como
o telecentro.

Indicadores de avaliación

Número de campañas de sensibilización.

Número de campañas informativas e impacto na sociedade
marinense.

Número de programas de alfabetización.

Número de persoas participantes nas diferentes actuacións
realizadas neste campo.

Número de  asociacións  de  poboación  inmigrante  de  nova
creación.
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Organismos implicados

Concello de Marín
Servizos Sociais Municipais
Centro de Información ás Mulleres
Consello Municipal de Inmigración
Tecido asociativo
Centros educativos
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SAÚDE E CALIDADE DE VIDA

OLIMPIA VALENCIA 
(Baltar 1898 - Vigo 1987)

A primeira galega licenciada en Medicina pola Universidade de
Santiago de Compostela. 

Por  presións  familiares  (naquel  tempo  non  se  xulgaba
oportuno  que  as  mulleres  tratasen  medicamente  aos
homes)  e  por  influencia  dos  catedráticos,  que  pensaban
que tiña que dedicarse a cuestións relativas á maternidade,
inclinouse pola especialización en Xinecoloxía.
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Para mellorar as condicións  de vida das persoas é necesario
e primordial intervir en diferentes ámbitos que potencien a
optimización da calidade de vida e o benestar social de toda
a comunidade. A saúde é entendida como o benestar  nas
tres dimensións  ou áreas básicas que constitúen a natureza
humana:  a  biolóxica  ou  física,  a  psicolóxica  e  a  social,
constituíndo a principal aspiración do ser humano.

No que se refire á saúde das mulleres poucos son aínda os
estudos  que  teñen  en  conta  a  perspectiva  de  xénero,  a
atención aos determinantes psicosociais do xénero ou aos
seus factores de protección. Por isto é necesario traballar de
xeito continuado, permanente e multidisciplinar neste tema,
establecendo  canles  de  coordinación  entre  as   persoas
responsables  das  diferentes  entidades  involucradas  nesta
tarefa.

Especial atención e relevancia adquire a saúde das mulleres
vítimas de malos tratos, pois o impacto físico e mental que
xeran  estas  prácticas  comportan  graves  riscos  para  as
mesmas e un deterioro da saúde familiar e comunitaria.

Polo tanto, o obxectivo xeral de traballo na Área de Saúde e
Calidade  de  Vida  será  a  concienciación  no  logro  dunha
óptima calidade  de  vida  nas  mulleres  e  na  poboación  en
xeral. 
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Obxectivo

Mellorar  a  calidade  de  vida  das  mulleres  do  Concello  de
Marín  e  das  súas  condicións  biopsicosociais  a  través  da
promoción da saúde e a adquisición de hábitos saudables.

Actuacións

Promover a coordinación entre os  Servizos Sociais, o CIM  e
as institucións sanitarias para intervir en casos de  falta de
saúde e previr os factores que a producen.

Promover  a  creación  dunha  rede  de  comunicación  e
intercambio de boas  prácticas  constante  entre os  servizos
sanitarios, os Servizos Sociais e o CIM.

Establecer un protocolo de derivación sanitario ao CIM e os
Servizos  Sociais  Municipais  nos  casos  en  que  poidan
detectarse situacións de risco e viceversa.

Promover estilos de vida saudables nas mulleres, tendo en
conta as patoloxías asociadas aos seus ciclos vitais.
Apoiar programas específicos de saúde levados a cabo polos
Servizos  Sociais  Municipais  e  o  Centro  de  Información  ás
Mulleres  dirixidos  á  poboación  de  risco   e  a  mulleres  en
situación de especial vulnerabilidade.
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Solicitar subvencións das administracións competentes para
garantir o financiamento de programas de saúde integral.

Realizar estudos sobre a saúde da poboación do municipio
desagregados por sexo.

Realizar campañas anuais de reparto de uso de preservativos
coincidindo  co 1 de decembro, Día Mundial da Loita contra
a Sida.

Promover  cursos,  obradoiros  e  actividades  de  saúde  para
mulleres  e  homes  relacionados  cos  primeiros  auxilios,  a
transmisión das ETS e o VIH/sida e outros temas de interese
en colaboración coas entidades sanitarias, tendo en conta os
colectivos  de  especial  vulnerabilidade  como  o  LGTBI  e  as
mulleres prostituídas.

Indicadores de avaliación

Grao de utilización  dos  recursos  existentes  en materia  de
saúde.

Número  de  actividades  destinadas  á  prevención  das
diferentes problemáticas expostas.

Nivel de sensibilización e cambio de actitudes no ámbito de
saúde da comunidade.
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Número  de  horas  destinadas  á  creación  de  canles  de
comunicación e coordinación cos profesionais sanitarios do
municipio.

Organismos Implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Servizos Sociais Municipais
Centros sanitarios xerais e especializados
Tecido asociativo
Consellería de Sanidade
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VIOLENCIA DE XÉNERO E DISCRIMINACIÓN
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MARÍA SOLIÑA 
(Cangas 1601 - 1680)

Un tribunal Inquisitorial condenouna  por meiga.
Converteuse  no  símbolo  do  sufrimento  do  pobo,  e  moi
especialmente das mulleres, perante o poder e o despotismo. 

MARCELA GRACIA IBEAS e ELISA SÁNCHEZ LORIGA
Precursoras da loita contra a discriminación sexual.

Casadas en 1901 en A Coruña. Foron perseguidas, excomulgadas
e fuxiron a Arxentina. 
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Na IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres celebrada en
Beijing  (China),  do  4  ao  15  de  setembro  de  1995,
recoñeceuse  que  a  violencia  contra  as  mulleres  era  un
obstáculo  desfavorecedor  da  igualdade,  do
desenvolvemento  e  da  paz  dos  pobos,  impedindo  que  o
colectivo feminino goce dos  seus  dereitos  humanos e das
súas liberdades fundamentais. Os obxectivos estratéxicos a
seguir eran a adopción de medidas integradas para previr e
eliminar a violencia contra as mulleres, estudar as causas e
as  consecuencias  da  mesma  e  a  eficacia  das  medidas  de
prevención  e  eliminar  a  trata  de  mulleres  e  prestar
asistencia ás vítimas da violencia derivadas da prostitución e
a trata de mulleres.

O artigo 1º da Declaración sobre a Eliminación da Violencia
contra  a  Muller das  Nacións  Unidas  considera  que  a
violencia  contra  as  mulleres  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 as mulleres, inclusive as ameazas de tales
actos,  a  coacción  ou  a  privación  arbitraria  de  liberdade,
tanto se se producen na vida pública como na privada”.

Esta  área  segue  sendo  prioritaria  no  terceiro  plan  de
igualdade  pois aínda hai que desterrar da sociedade mitos
ou falsas  crenzas  arraigadas  e  asumidas  como normais.  A
aparición de novas formas de discriminación e novos canles
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de perpetración da violencia fai obrigada a súa atención con
accións concretas.

A  Comisión  das  Nacións  Unidas  para  a  Banda  Ancha
(Broadband Commission) publicou o informe: “Combater a
ciberviolencia contra as mulleres e as nenas: Unha chamada
de atención ao mundo” (Cyber violence against women and
girls: A world-wide wake-up call), o seu obxectivo foi coñecer
os datos deste tipo de violencia para poder frear a escalada
de violencia online en todas as súas formas, e en concreto
contra as mulleres e as nenas.

Este informe sinala que a ciberviolencia contra as mulleres e
as nenas consiste nunha evolución da violencia de xénero
que non só se  restrinxe ao  ámbito do fogar,  familia  ou a
parella e  se manifesta na Rede de moi diversas formas.

Outra  problemática  para  atender  no  plan  de  forma
preventiva  e  asistencial  ven determinada  pola  orientación
sexual como característica que tanto en mulleres como en
homes  favorece  situacións  de  discriminación  por
desigualdade  no  trato  con  respecto  á  heterosexualidade,
considerada  aínda  como  modelo  normalizado  na  nosa
sociedade,  polo  que  é  necesario  atender  e  previr  estas
situacións con actuacións recollidas no plan.

O  Tratado  de  Amsterdam foi  aprobado  polo  Consello
Europeo de Amsterdam (16 e 17 de xuño de 1997) e asinado
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o 2 de outubro de 1997 polos quince países membros da
Unión Europea. Entrou en vigor o 1 de maio de 1999 tras ser
ratificado por todos os Estados membros, segundo as súas
propias normas constitucionais. establece o principio de non
discriminación e de igualdade de oportunidades como unha
das  directrices  básicas  da  política  da  UE.  O  Consello
comprométese  a  adoptar  todo  tipo  de  medidas  contra  a
discriminación por motivos de sexo, de orixe racial ou étnico,
relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación
sexual. 

Obxectivo

Potenciar  o  Centro  de  Información  ás  Mulleres  de  Marín
como  o  recurso  de  referencia  a  nivel  municipal  na
prevención, atención e erradicación da violencia de xénero
en todas as súas manifestacións.

Actuacións

Manter  o  servizo  de  atención  psicolóxica  e  asesoramento
xurídico no concello para mulleres que sofren violencia de
xénero, os familiares e persoas delas dependentes.

 
Promover o emprego de modelos positivos nos medios de
comunicación  e garantir   a erradicación nestes de imaxes
violentas e do uso dunha linguaxe sexista.
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Realización de campañas de difusión sobre os dereitos das
mulleres dirixidas á poboación xeral, para dar a coñecer os
dereitos que lles garante o ordenamento xurídico.

Promoción  de  actividades  para  mostrar  a  existencia  de
violencia  na  nosa  sociedade  moderna,  os  novos  canles
utilizados a través das novas tecnoloxías e as consecuencias
desta problemática co fin de sensibilizar á comunidade na
necesidade de experimentar un cambio de actitude.

Fomentar  a  programación  e  realización  de  xornadas  de
sensibilización sobre a violencia de xénero nos centros de
ensinanza  do  Concello  de  Marín  destinadas  ao  persoal
pedagóxico e ao alumnado.
Fomentar a realización de programas formativos dirixidos ao
alumnado dos centros educativos a través do profesorado e
das  ANPAS,  centrados  na  variable  de  sexo,  nas  distintas
formas de relación entre mulleres e homes, a sexualidade, a
autoestima e as habilidades de resolución de conflitos.

Promover  a  sensibilización  e  formación  en  igualdade  de
profesionais  implicados no traballo  directo de atención ás
mulleres  vítimas  de  malos  tratos  e  do  persoal  político  e
técnico.

Potenciar  o  coñecemento  e  conmemoración  do  25  de
novembro “Día Internacional contra a Violencia de Xénero”
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como referente na loita contra a violencia exercida sobre as
mulleres.

Elaboración  e  edición  de  estudos,  guías  e  instrumentos
específicos para investigar sobre a realidade da violencia de
xénero no municipio e as súas consecuencias.

Obxectivo

Atender e intervir de forma integral nos casos de violencia
contra  as  mulleres,  tratando  de  paliar  as  situacións  de
inseguridade e perigo.

Actuacións

Informar  ás  mulleres  vítimas  sobre  os  recursos
especializados existentes no concello en materia de violencia
de  xénero  aos  que  pode  acceder  e  os  pasos  para  facelo,
garantindo o seu total anonimato e gratuidade.

Asesorar  e  apoiar  á  muller  na  súa  integración  social,
promovendo actividades de orientación profesional e busca
activa de emprego a través da coordinación cos profesionais
dos distintos servizos do Concello de Marín.

Consolidar o Plan de Colaboración Integral con respecto ás
mulleres  vítimas da violencia de xénero entre  as  Forzas  e

  III PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE MARÍN



     
                                       

Corpos de Seguridade, Centros de Saúde, Xulgados, Centros
Educativos,  Departamento de Servizos  Sociais  e  Centro de
Información  ás  Mulleres,  incorporando  actuacións
específicas  para  mulleres  do  rural,  ex  reclusas,  con
enfermidades  mentais  ou  diversidade  funcional,  con
adiccións e mulleres inmigrantes.

Fortalecer a rede multiprofesional de atención ás vítimas de
violencia de xénero e as súas familias no municipio, a través
da Mesa de Traballo contra a Violencia.

Promover a creación dun espazo de atención para menores
que sofren as consecuencias da violencia de xénero. 

Informar  dos  servizos  de  atención  e  recuperación  dos
agresores xa existentes na Comunidade Autónoma, como o
programa  “Abramos  o  círculo”  levado  a  cabo  dende  o
Secretaría  Xeral  de  Igualdade  en  colaboración  co  Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Considerar  as  circunstancias  das  mulleres  maltratadas  en
situación de especial dificultade que obtivesen unha orde de
protección  nos  baremos  para  acceder  aos  servizos  e
prestacións  do  Concello  de  Marín  e  doutras  entidades
oficiais. 
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Accións dirixidas á loita contra a explotación sexual, en xeral,
e  á  prostitución  en  particular,  mediante  o  traballo  e
coordinación das persoas que actúan como axentes sociais 

Manter  o  servizo  de  aloxamento  temporal  de  mulleres
vítimas de violencia de xénero e os fillos e fillas  naqueles
casos  de  extrema  necesidade  ao  non  poder  acceder  aos
demais servizos dispoñibles.

Facilitar  e  asesorar  sobre  os  recursos  sociais  e  de  índole
asistencial ás mulleres e as súas familias que padezan unha
situación violenta por parte da parella.

Consolidar  o  Punto  de  Intercambio  Municipal  (PIF)  como
referente en Galicia para mellorar a calidade das visitas con
menores  de  nais  e  pais  separados  ou  divorciados  con
conflitos.

Elaborar  unha  Guía  básica  de  recomendacións  para  a
abordaxe da violencia machista no ámbito veciñal, divulgada
a  través  de  formación  especializada  en  asociacións  de
mulleres,  centros  educativos  e  outras  institucións  que
actúen  como  axentes  activos  na  detección  precoz  da
violencia de xénero.

Elaborar  un  protocolo  asinado  polo  tecido  empresarial,
comercial e asociativo a favor da igualdade entre mulleres e
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homes e contra a violencia machista: “Marín, vila libre de
violencias machistas”,  para que participen de forma activa
cada ano coas campañas municipais do 25N e 8M.

Obxectivo

Mellorar  as  condicións  de  vida  e  de  igualdade  de
oportunidades das mulleres en risco de exclusión social por
atoparse en situación de especial vulnerabilidade.

Actuacións

Realizar actividades, proxectos ou programas directamente
ou en colaboración con outras entidades que favorezan un
mellor  coñecemento  das  súas  problemáticas  así  como  a
atención das mesmas.

Obxectivo

Defensa da non discriminación por motivo de opción sexual,
de conformidade coas esixencias do Tratado de Amsterdam.

Actuacións

Colaborar  con  asociacións,  entidades  ou  organismos
relacionados coa defensa da liberdade das persoas na súa
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orientación sexual, favorecendo a igualdade de trato e non
discriminación por razón de xénero. 
Elaboración de materiais  formativos e guías para coñecer o
colectivo LGTBI.
Visibilizar a violencia intraxénero nas campañas municipais
de prevención contra o maltrato.

Organización de  campañas divulgativas de sensibilización e
información dirixidas á cidadanía sobre discriminación.

Indicadores 

Número de denuncias de violencia de xénero.

Número  de  ordes  de  afastamento  concedidas  polos
xulgados.

Número e perfil das persoas atendidas no CIM.
Número de persoas que percibiron diferentes axudas de tipo
económico a causa da violencia de xénero.

Número de persoal contratado para traballar neste ámbito.

Grao de implicación das persoas responsables da posta en
marcha do plan de colaboración integral contra a violencia
de xénero.
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Número de actividades realizadas nesta area de actuación.

Organismos implicados

Concello de Marín
Centro de Información ás Mulleres
Servizos Sociais Municipais
Servizos Sanitarios de Marín
Xulgados de Instrución  Núm. 1 e Núm. 2 de Marín
Forzas e Corpos de Seguridade do municipio
Mesa de Traballo Local contra a Violencia de Xénero
Consello Municipal da Muller
Tecido asociativo
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APLICACIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

O III Plan Estratéxico de Igualdade entre Mulleres e Homes
do  Concello  de  Marín  terá  unha  vixencia  de  cinco  anos:
dende o ano  2017 ata o ano  2022. Para o seu seguimento e
posterior  avaliación  estarán  presentes  os  seguintes
obxectivos:

Avaliar a eficiencia do plan: a execución das medidas e os
resultados obtidos.

Avaliar  a  eficacia  do  plan:  se  a  través  das  medidas
executadas se lograron os obxectivos.

Valorar  o  impacto  do  plan:  valorar  a  participación  das
persoas que actúan como axentes sociais implicados. 

Este  seguimento  levarase  a  cabo  anualmente  co  fin  de
coñecer como se vai executando o plan, que actividades se
realizaron e que actividades non se levaron á práctica,  así
como os motivos que impediron a súa posta en marcha. 

En  todas  as  actividades  realizadas  recollerase,  mediante
unha  enquisa,  a  opinión  da  poboación  participante,
valorando  a  forma  de  execución,  o  cumprimento  das
expectativas  previstas  e  outros  aspectos  considerados  de
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interese co fin de coñecer a eficacia no logro dos obxectivos
formulados e poder avaliar e, se é o caso, axustar o plan ás
novas necesidades. 

A avaliación do plan será tanto cualitativa como cuantitativa
e terá carácter  interno,  é  dicir,  será  realizada por  persoal
propio especializado do Centro de Información ás Mulleres
do  Concello  de  Marín.  As  ferramentas  da  avaliación
basearanse nos distintos tipos de indicadores establecidos,
que como xa indicamos anteriormente serán: cuantitativos
pois reflicten os datos numéricos desagregados por sexo e a
tipoloxía das actuacións levadas a cabo e cualitativos, dan a
coñecer o grao e os procesos de participación, as opinións e
o  grao  de  satisfacción  dos  colectivos  destinatarios  e
beneficiarios  das  actuacións  e   miden  o  grao  de
coñecemento do plan dos e das axentes sociais implicados.

Cando  finalice  o  seu  tempo  de  vixencia  elaborarase  un
estudo  de  avaliación  completo  no  que  se  reflectirán  os
cambios  acontecidos  en  relación  coa  Igualdade  de
oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  a  través  das
diferentes áreas establecidas.

O Consello Municipal da Muller  e a Mesa de Traballo contra
a Violencia terán un papel activo neste apartado e dentro
das súas tarefas acometerán a vixilancia  e seguimento do
plan, nas súas reunións establecidas anualmente.
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O organigrama do plan vén resumido na seguinte táboa:

ORGANIGRAMA DO  PLAN                  DATAS 
APROXIMADAS      

INVESTIGACIÓN E ANÁLISE
                            

               2016-2017                    

INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN  2017

ELABORACIÓN E CONSULTA 2017

REDACCIÓN E PRESENTACIÓN                   XANEIRO

FASE DE AVALIACIÓN 2017-2022

As fontes de verificación utilizadas serán as seguintes:

 Base de datos procedentes de diferentes organismos
e institucións

 Ficha de usuaria
 Ficha de asistencia
 Informes das actividades
 Memoria anual  
 Reunións cos servizos correspondentes
 Observación directa
 Cuestionario de avaliación das diferentes actividades
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A  continuación  preséntase  a  ficha  de  seguimento  por
actividade realizada onde se fai referencia  á clasificación na
área  do plan  correspondente,  ao  obxectivo  e  á  actuación
concreta. Estes datos recollidos favorecerán a realización da
avaliación continua do plan.

ÁREA DO PLAN OBXECTIVO DO PLAN ACTUACIÓN DO PLAN

ACTIVIDADE REALIZADA

Título:
Data de realización:  
Difusión: 
Tipo de Actividade:

LUGAR DE
REALIZACIÓN

PERSOAS
DESTINATARIAS

NÚMERO
PARTICIPANTES

Mulleres:
Homes:

ORZAMENTO ORGANISMOS IMPLICADOS

OBSERVACIÓNS

AVALIACIÓN CUALITATIVA POR PARTE DAS PERSOAS DESTINATARIAS
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GLOSARIO

Acción  positiva: Estratexias  destinadas  a  establecer  a
igualdade  de  oportunidades  que  permitan  contrastar  ou
corrixir  aquelas  discriminacións  que  son  o  resultado  de
prácticas ou sistemas sociais. (Comité para a Igualdade entre
Mulleres e Homes do Consello de Europa)

Acoso  sexual: Comportamento  de  natureza  sexual  ou  de
connotacións sexistas, non desexado pola vítima, que afecta
á dignidade de mulleres e homes. Inclúese, aquí no traballo,
o comportamento de superiores e de colegas.

Androcentrismo:  Enfoque que coloca a mirada masculina
no centro do Universo, como medida de todas as cosas e
representación  global  da  humanidade,  ocultando  outras
realidades.

Brecha  de  xénero. Distancia  que  existe  entre  un  sexo  e
outro  en  relación  co acceso ou  uso  dun recurso.  Permite
medir  cuantitativamente  o  grao  de  desequilibrio  e
desigualdade existente. 

Ciberviolencia  de xénero: Violencia contra as  mulleres  en
internet,  en  moitos  casos  adolescentes  que  inclúe  o
ciberacoso sexual e outras formas de violencia sexual dixital,
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cobra  especial  relevancia  impulsada  pola  facilidade  para
facer dano, axudada por un alto grado de impunidade e as
dificultades  para  manter  a  privacidade  e  o  contacto
permanente coa vítima, en forma de control.

Conciliación do Traballo e a Vida Familiar: Introdución de
sistemas  de  permiso  por  razóns  familiares  e  de  permiso
parental,  de  atención  á  infancia  e  a  persoas  de  idade
avanzada,  e  creación  dunha  estrutura  e  organización  do
entorno  laboral  que  facilite  a  homes  e  a  mulleres  a
combinación do traballo e das responsabilidades familiares e
do fogar.

Corresponsabilidade:  Reparto  equitativo  da
responsabilidade entre homes e mulleres.

Cosificación:  Acto de representar ou tratar  a unha persoa
como a un obxecto (unha cosa non pensante que pode ser
usada  como  se  queira).  A  cosificación  sexual  consiste  en
representar  ou  tratar  a  unha  persoa  como  un  obxecto
sexual,  ignorando  as  súas  cualidades  e  habilidades
intelectuais e persoais e reducíndoas a meros instrumentos
para o deleite sexual de outra persoa. 
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Datos desagregados por sexo: Recoller e desagregar datos e
de información estatística por sexo, que fai posible a análise
comparativa. 

Empoderamento:  Proceso consciente e planificado que lle
dá valor ao labor das mulleres e potencia o seu papel na
sociedade, en igualdade de condicións que os homes.

Espazo privado:  É  o espazo e o tempo propio no que as
persoas se cultivan para proxectarse logo no ámbito público.
Responde  á  calidade  de  ocuparse   do  eu.  No  caso  das
mulleres  tende a confundirse co espazo doméstico.

Espazo público:  Identifícase  co espazo da actividade, onde
ten lugar  a  vida  laboral,  social,  política  e  económica;  é  o
lugar  de participación  na  sociedade  e  do recoñecemento.
Neste  espazo  é onde  se  colocaron  os  homes
tradicionalmente.

Feminismo:   Movemento  social  e  político  que  se  inicia
formalmente a finais do século XVIII e que supón a toma de
conciencia das mulleres como grupo ou colectivo humano,
da opresión, dominación, e explotación de que foron e son
obxecto  por  parte  do  sistema  patriarcal  baixo  as  súas
distintas  fases  históricas,   o  que  move  á  acción  para  a
liberación  do  seu  sexo  con  todas  as  transformacións  da
sociedade que  requira. 
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LGTBfobia: Termo que se utiliza para englobar o rechazo ou
medo cara ás persoas con orientacións sexuais e identidades
de  xénero  máis  minoritarias.  O  rechazo  ás  persoas  gais,
lesbianas, bisexuais e trans. 

Machismo:  Comportamento  de  desvalorización  cara  as
mulleres. Responde a unha forma particular de organizar as
relaciones entre os xéneros. Caracterízase pola énfases na
virilidade e a forza por parte dos varóns. 
Os procesos de socialización da cultura lexitiman a crenza na
posición  superior  do  home:  o  poder  persoal  e  a

autoafirmación na posesión da razón e a forza do home e a
definición da muller como inferior ao seu servizo. 

Mainstreaming: Fai  referencia  á  integración  da  óptica  de
igualdade  de  oportunidades  en  tódalas  políticas  estatais,
dende  a  planificación  ata  a  execución  das  mesmas,  e  en
tódolos ámbitos de actuación.

Patriarcado:  Sistema familiar e social,  ideolóxico e político
co que os  homes,  a través da forza,  a  presión directa,  os
rituais,  as  tradicións,  a  lei,  a  linguaxe,  os  costumes,  a
educación e a división do traballo, determinan cal é ou non o
papel que as mulleres deben interpretar co fin de estar, en
toda circunstancia, sometidas ao varón.
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Perspectiva  de  xénero: Tomar  en  consideración  e  prestar
atención ás diferenzas entre mulleres e homes en calquera
actividade ou ámbito dados dunha política.

Sexting:  Consiste  no  envío  de  contidos  de  tipo  sexual
(principalmente  fotografías  e/ou  vídeos)  producidos
xeralmente  pola  persoa  remitente,  a  outras  persoas  por
medio de teléfonos móbiles.

Sextorsión:  É a chantaxe realizado a partir da posesión por
parte  da  persoa  que   chantaxea  dunha  imaxe  íntima.  A
finalidade é a obtención de cartos, o dominio da vontade da
vítima o a vitimización sexual  da mesma (moi  común nos
casos de Internet grooming o de ciberviolencia de xénero).

Transexual.  Refírese a persoas nas que non coincide a súa
identidade sexual, como mulleres u homes, coa identidade
sexual  que  se  lles  asigna  socialmente  en  base  aos  seus
xenitais ou outras estruturas, así como coas percepcións que
reciben das demais persoas.  

Transxénero.  Trátase  dun termo utilizado para  referirse  a
unha  persoa  cuxa  identidade  sentida  non  coincide  co
marcado polos seus xenitais nin outras estruturas sexantes
pero, a diferencia das persoas transexuais, non consideran
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necesario  modificar  os  seus  xenitais  e  outras  estruturas
sexuadas.  

Transversalidade: Integrar  sistematicamente  as  situacións,
prioridades e necesidades respectivas de mulleres e homes
en tódalas políticas, con vistas a promover a igualdade entre
homes e mulleres e recorrer a tódalas políticas e medidas
xerais coa finalidade específica de lograr a igualdade, tendo
en conta activa e abertamente, desde a fase de planificación,
os seus efectos nas situacións respectivas dunhas e doutros
cando se apliquen, supervisen e avalíen.

Violencia  de  Xénero: Termo  acuñado  na  IV  Conferencia
Mundial  da Muller celebrada en Beijing (China) en 1995 e
definido como todo acto de violencia sexista que ten como
resultado posible ou real un dano de natureza física, sexual
ou  psicolóxica,  incluíndo  as  ameazas,  a  coerción  ou  a
privación arbitraria de liberdade para as mulleres, producida
tanto na vida pública como privada.

Visibilizar:  Acción  de  sacar  á  luz  o  legado das  mulleres  e
tratar  de  reparar  a  inxustiza  cometida  por  agachar  na
historiografía o seu paso e as súas achegas na historia.

Sexismo: É un comportamento individual  ou colectivo non
tan  evidente  que  despreza  un  sexo  en  virtude  da  súa
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bioloxía,  perpetua  a  dominación  dos  varóns  e  a
subordinación das mulleres. 

Sexo: Nas  persoas  refírese  ás  diferenzas  biolóxicas
(anatómicas e fisiolóxicas) entre homes e mulleres que fan
posible a reprodución. Son universais e coinciden no tempo
e cultura.

Xénero:  Construción cultural segundo a que se lles asignan
ás  persoas  determinados papeis,  ocupacións,  expectativas,
comportamentos e valores por ser mulleres ou homes.
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LECTURAS RECOMENDADAS
LECTURAS RECOMENDADAS

Lecturas especializadas

ALARIO,  Carmen et  al.  (1995):  Nombra  en  femenino y  en
masculino. Madrid: Instituto de la Mujer. En liña. 

ALONSO, Alba e Marta Lois (coords.) (2014): Ciencia Política
con perspectiva de género. Madrid: Akal. 

ARENAL PONTE,  Concepción. Da muller da súa casa á muller
do porvir. Ensaio. Servizo Galego de Igualdade

BAR  CENDÓN,  Mónica  (2010):  Feministas  galegas:  claves
dunha revolución en marcha. Vigo: Xerais. 

BEAUVOIR, Simone de (1949): O segundo sexo. 

CALERO  FERNÁNDEZ,  María  Ángeles  (1999):  Sexismo
lingüístico: análisis y propuestas ante ante la discriminación
sexual en el lenguaje. Madrid: Narcea. 

CAPEL, Rosa María (coord.) (2004): Mujeres para la historia:
figuras destacadas del primer feminismo. Madrid: Adaba. 

CASTRO,  R.  (1972)  El  caballero de las  botas  azules.  Obras
completas, Aguilar, Madrid 
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GARCÍA  MOUTÓN,  Pilar  (2003):  Así  hablan  las  mujeres:
curiosidades  y  tópicos  del  uso  femenino  del  lenguaje.
Madrid: La Esfera de los Libros. 

HERRERA  GÓMEZ,  Coral  (2011):  La  construcción
sociocultural del amor romántico. Madrid: Fundamentos. 

LLINARES GARCÍA, Mar et al. (2010): Historia das mulleres en
Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. 

MARCO, Aurora (2007): Dicionario de mulleres galegas: [das
orixes a 1975]. Vigo: A Nosa Terra. 

MAYOBRE  RODRÍGUEZ,  Purificación  e  Mª  Elena  de  Jesús
Rodríguez  (1997):  Xénero  e  política:  comportamiento
electoral  e  participación  social  da  muller  (1979-1993).
Santiago de Compostela: Tórculo. 

MOURE, Teresa (2005): Outro idioma é posible: na procura
dunha lingua para humanidade. Vigo: Galaxia. 

NÚÑEZ PUENTE, Sonia e María F. Sánchez Hernández (dir.)
(2011):  Prácticas  del  ciberfeminismo:  uso  y  creaciones  de
identidad en la red como nuevo espacio de relación. Madrid:
Instituto de la Mujer. En liña. 

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (2011): Historia del feminismo.
Madrid: Los Libros de la Cátara. 

PISAN, Christine de (1405): A cidade das mulleres. 
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VARELA, Nuria (2013): Feminismo para principiantes. 

WOLLSTONECRAFT,  Mary  (1792):  Vindicación  dos  dereitos
da muller. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. 

Lecturas didácticas

ALANPONT, Pascual et al. Tradución Ignacio Chao Castro. O
inferno de Marta ; A máscara do amor. Xerais 

ÁLVAREZ,  María  Teresa.  Ellas  mismas:  Mujeres  que  han
hecho historia contra viento y marea.                              

BAGIEU, Penélope (2017): Valerosas 1 e 2. Mujeres que solo
hacen lo que ellas quieren. Cómic                          
 
CARREIRO, Pepe: Historia das mulleres galegas. Das marchas
nómades á Marcha Mundial das Mulleres.  Ensaio. Baía.

FUMERO Kika, et al: Escuelas libres de violencias machistas.
Universidade das Illas Baleares.

LÓPEZ  SALAMERO,  Nunila.  La  cenicienta  que  no  quería
comer perdices.

RUÍZ RUÍZ, Isabel:  Mujeres. Álbum ilustrado                              

TURÍN, Adela. Arturo e Clementina . Kalandraka.
TURÍN, Adela. Unha feliz catástrofe.  Kalandraka.
TURÍN, Adela. Rosa Caramelo. Kalandraca.
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APLICACIÓNS PRÁCTICAS

EMPODERAMENTO, PARTICIPACIÓN SOCIOCOMUNITARIA
E DIVERSIDADE

Investigación  e  análise  da  terminoloxía  de  xénero  como
empoderamento e diversidade. Elaboración dun dicionario
de termos básicos en igualdade.

ESTRATEXIA  MUNICIPAL,  COOPERACIÓN  E  MEDIOS  DE
COMUNICACIÓN

Publicidade  sexista.  Análise  de  anuncios  de  televisión,
series ou noticias dos xornais sen filtro de xénero.

CULTURA, OCIO, DEPORTE E XUVENTUDE

A Historia das Mulleres. Traballo de investigación sobre os
feitos  das  mulleres  silenciados  na  historia  nos  eidos  da
cultura,  ocio,  deporte  e  xuventude.  Contribucións  e
visibilidade.
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EDUCACIÓN EN IGUALDADE

Sexo e xénero. Principios básicos en igualdade. Diferenzas e
aplicacións para a xustificación no sistema patriarcal dunha
educación diferenciada. 

MEDIO RURAL

A  voz  das  mulleres  rurais.  Traballo  de  recollida  de
testemuñas  de  mulleres  que  habitan  nas  parroquias  do
rural . Vida cotiá, necesidades e fortalezas.

FORMACIÓN,  EMPREGO  E  CONCILIACIÓN  DA  VIDA
PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL

Conceptos básicos: Brecha salarial, discriminación salarial,
segregación  ocupacional  horizontal  e  vertical,  espazo
privado e público. Análise dos factores de desigualdade.

INTERCULTURALIDADE

Organismos  internacionais  que  velan  polos  dereitos  das
mulleres  inmigrantes.  Investigación  sobre  países  onde  as
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mulleres  teñan  menos  dereitos,  recollida  e  valoración.
Concepto de dobre discriminación.

SAÚDE E CALIDADE DE VIDA

Investigación sobre as enfermidades propias das mulleres.
Estatísticas  sanitarias  desagregadas  por  sexo.  Páxinas  de
consulta on line.

VIOLENCIA DE XÉNERO E DISCRIMINACIÓN

Conceptos básicos:  tipos  de violencia contra as  mulleres,
mitos,  novas  formas  de  violencia  on  line  e  recursos
dispoñibles.  Visita  a  organismos  e  institucións  que
desenvolven  un  labor  directo  con  mulleres  vítimas  de
violencia machista.
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ANOTACIÓNS
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