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D. José M. Miñones Conde. Alcalde de Ames.
Conseguir que a igualdade entre mulleres e homes sexa unha realidade constitúe unha
das prioridades na nosa axenda política.
A pesares dos numerosos avances conseguidos, non podemos obviar que a día de hoxe
moitas mulleres non conseguiron acceder, en igualdade de condicións, a certos ámbitos.
As administracións públicas, e concretamente a administración local, por ser a administración máis próxima á cidadanía, debe amosar un maior compromiso e realizar un amplo esforzo para traballar na consecución da tan ansiada igualdade real entre mulleres
e homes.
Debemos traballar tamén para que a través das campañas e accións de sensibilización
que se executan, se chegue á xente nova do noso concello, co obxectivo de conseguir
avanzar de cara á IGUALDADE REAL E EFECTIVA DAS MULLERES E HOMES DE
AMES.
A través deste III Plan de Igualdade para as Mulleres e Homes do Concello de Ames, queremos amosar novamente o
noso compromiso con esta loita continua que marca a nosa
axenda política.

José M. Miñones Conde
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A igualdade formal entre mulleres e homes é hoxe unha realidade na nosa sociedade, feito que
o constata a existencia de numerosas normas legais que así o recollen. Non obstante, a rúa, que
debería ser o espello desta realidade, amosa que esta igualdade entre mulleres e homes aínda
segue a ser unha aspiración social.
É certo que nos últimos anos, e debido á constante loita de numerosos colectivos, apoiados polas
propias administracións públicas, se conseguiron importantes avances, coa conseguinte mellora
nas condicións de vida de mulleres. Porén, o impacto destes cambios parece ser insuficiente
nalgúns aspectos da vida social, económica e mesmo política.
A igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é hoxe unha das prioridades nas axendas
políticas; que pretenden construír unha nova organización social na que unhas e outros gocen
dos mesmos dereitos e oportunidades.
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Nivel Internacional

Carta das Nacións Unidas, de 24 de outubro de 1945.

Declaración Universal dos Dereitos Humanos, de 10 de decembro de 1948.
Convención sobre a Eliminación de todas as formas de Discriminación cara ás Mulleres
(CEDAW),

Nivel Estatal

Constitución Española de 1978 que establece no seu artigo 9.2 que corresponde aos poderes
públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos
que se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan a súa plenitude e facilitar a
participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. E no seu artigo 14
determina que os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha
por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social.
A Lei 27/2003, de 31 de xullo, reguladora das Ordes de Protección das víctimas de violencia
doméstica.
Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes.

Nivel Autonómico

Lei 11/2007, de 27 de xullo, Galega para a prevención e o tratamento integral da Violencia de
Xénero. (modificada polo Decreto Lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro)
Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
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Datos sociodemográficos
do Concello de Ames
A poboación do Concello de Ames ascende a 30.544 habitantes segundo datos do padrón municipal actualizados a 2016.
Trátase dun dos concellos máis novos de Galicia demográficamente falando, xa que a idade media está situada nos 38,6 anos. Moitas mulleres e homes asentáronse no termo municipal nas últimas décadas buscando unha zona próxima á capital galega e con prezos de vivenda máis competitivos. A evolución da poboación foi crecente e moi chamativa desde principios do século vinte:

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

7.097

7.271

7.334

7.602

9.153

9.425

9.597

9.833

1981

1991

2001

2004

2006

2009

2011

2016

9.166

9.864

18.782

20.840

23.219

26.983

28.852

30.544

Do total de habitantes, 1314 son de orixe estranxeira, 574 homes e740 mulleres.
A poboación amiense divídese do seguinte xeito segundo tramos de idade:
Tramo de idade:

Total

Homes

Mulleres

De 0 a 15 anos
De 16 a 64 anos
De 65 e máis anos
Poboación total

5.812
21.342
3.390
30.544

2.958
10.340
1.412
14.710

2.854
11.002
1.978
15.834
Fonte: IGE, 2016.
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Como consecuencia deste asentamento de poboación nova, Ames rexistra un saldo vexetativo
positivo, de 185 (336 nacementos en 2015 fronte a 151 defuncións no mesmo ano).
Indicadores demográficos:
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)
Taxa bruta de natalidade (o/oo)
Índice de envellecemento
Idade media á maternidade
Número medio de fillos/as por muller

4,7
11,6
48,5
32,9
1,3
Fonte: IGE, 2015.

Estas cifras teñen como consecuencia unha importante necesidade e demanda de servizos relacionados coa infancia e a conciliación que deben ser recollidos na redacción do Plan de Igualdade. Existe un amplo número de nenos e nenas matriculados no concello en educación regrada en
centros sostidos con fondos públicos:
Ciclo

Número

Educación infantil
Educación primaria
ESO

848
1.564
933

Fonte: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 2015.

Existen no concello dúas escolas infantís de titularidade municipal, situadas en Milladoiro e Bertamiráns, e outras dúas “Galiñas azuis” de titularidade autonómica ubicadas nos mesmos lugares,
que concentran o groso da poboación.
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No tocante ás cifras de desemprego, segundo datos da Consellería de Traballo rexistráronse en
Ames 2.245 persoas desempregadas, das cales 1.268 eran mulleres, unha cifra significativamente superior á dos homes e que indica tamén outra liña na que é prioritario traballar.
Desemprego por tramos de idade:
Total
Menores de 25 anos
Outras idades

Total

Homes

Mulleres

2.245
94
2.152

977
42
935

1.268
52
1.217

Fonte: Consellería de Traballo, 2016.

Atendendo aos niveis de desemprego segundo o sector laboral, os resultados son os seguintes:
Desemprego por sectores de actividade:
31
184
247
1.593
190

Agricultura
Industria
Construción
Servizos
Sen emprego anterior

24
94
218
578
64

7
90
29
1.015
127

Fonte: Consellería de Traballo, 2016.
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Existe tamén en Ames un importante tecido empresarial, o cal se pon de relevo pola presenza de
2.145 empresas radicadas no concello. Segundo a condición xurídica a distribución é a seguinte:

Empresas segundo condición xurídica:
Persoas físicas
Sociedades anónimas
Sociedades de responsabilidade limitada
Cooperativas
Outras

1.221
11
697
9
207
Fonte: IGE, 2014.

Segundo o número de persoas asalariadas, a distribución do tecido empresarial sería a seguinte:
Nº de asalariadas/os
Sen asalariados/as
De 1 a 2 asalariados/as
De 3 a 5 asalariados/as
De 6 a 9 asalariados/as
De 10 a 19 asalariados/as
De 20 a 49 asalariados/as
De 50 a 99 asalariados/as
De 100 a 249 asalariados/as
De 250 ou máis asalariados/as

1.475
414
145
58
29
17
5
2
0
Fonte: IGE, 2014.
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ÁREAS,
OBXECTIVOS E
MEDIDAS.
A continuación preséntanse
as cinco áreas de traballo co
seu correspondente obxectivo estratéxico de xénero, así
como 40 medidas encamiñadas a acadalos.
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ÁREA
1.
Gobernanza en igualdade.
ÁREA 2.

Emprego, corresponsabilidade e conciliación.

ÁREA 3.

Educación , formación e sensibilización .

ÁREA 4.

Benestar e participación.

ÁREA 5.

Compromiso contra a violencia de xénero.
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ÁREA 1.

Gobernanza en igualdade.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1.

Integrar o principio de igualdade e a transversalidade
de xénero na organización e
na xestión da vida municipal,
sendo o Concello o primeiro
en dar exemplo á cidadanía
coa súa actuación.
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MEDIDAS A
DESENVOLVER
PARA ACADAR
O OBXECTIVO:

1.3

Elaborar coa participación activa
do persoal do Concello e a representación sindical un protocolo
de actuación municipal de prevención, detección e intervención
do acoso sexual e acoso por razón
de xénero no traballo.

1.6

Promover entre o persoal do
Concello medidas de flexibilidade horaria que contribúan a
facilitar a conciliación da vida
persoal e laboral.

1.1

1.2

Visibilizar o compromiso do
Concello coa igualdade de xénero mediante a actuación propia
e a colaboración interinstitucional.

Introducir o criterio de paridade
na designación de tribunais para
prazas que se convoquen no Concello.

1.4

1.5

Deseñar e ofertar accións formativas internas dirixidas ao
persoal municipal sobre igualdade de xénero e lexislación na
materia.

Elaborar e difundir entre o persoal do Concello indicacións sobre a adopción de linguaxe non
sexista, así como imaxes non estereotipadas na distinta cartelería, redes sociais, web ou calquera
outra canle de difusión municipal
que proceda.

1.7

1.8

Introducir a obrigatoriedade da
desagregación de datos estatísticos por sexo en todos os datos
e informes que sexan elaborados polo Concello ou requiridos
ás distintas entidades coas que
colabora, sempre que sexa procedente.
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Baremar positivamente a introdución da perspectiva de xénero e
contidos transversais en materia
de igualdade nos pregos técnicos
das contratacións que proceda:
actividades extraescolares, actividades deportivas, etc.

ÁREA 2.

Emprego, corresponsabilidade
e conciliación.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2.

Favorecer o acceso, permanencia e promoción das mulleres ao mercado de traballo
en igualdade, establecendo
os mecanismos de conciliación que así o permitan e
camiñando cara a corresponsabilidade entre homes e mulleres.
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MEDIDAS A
DESENVOLVER
PARA ACADAR
O OBXECTIVO:

2.3

Deseñar e desenvolver accións dirixidas ao alumnado de secundaria, bacharelato e ciclos formativos acerca da elección da carreira
profesional libre de estereotipos e
prexuízos de xénero.

2.6

Deseñar e desenvolver accións
que promovan a corresponsabilidade entre a cidadanía, fomentando un modelo igualitario e
visibilizando todos os modelos
de masculinidade e feminidade
na súa diversidade.

2.1

2.2

Detectar nichos laborais de interese e deseñar e desenvolver
programas de capacitación ou
adquisición de habilidades profesionais dirixidos a mulleres.

Deseñar e desenvolver itinerarios
formativos dirixidos á inserción
sociolaboral de mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

2.4

2.5

Dar continuidade e mellorar as
diversas medidas de conciliación da vida persoal e laboral
municipais postas en funcionamento de xeito exitoso en anos
anteriores.

Reforzar e incrementar as actividades de conciliación en períodos
vacacionais, cubrindo na medida
do posible as necesidades ocasionadas polo calendario escolar e
festivos asociados a este.

2.7

2.8

Tratar o tema da corresponsabilidade de xeito específico en
todos os obradoiros sobre igualdade que se realicen nos centros
educativos.
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Realizar microcursos de corresponsablidade rachando cos estereotipos de xénero dirixidos a
persoas adultas: amaños domésticos e bricolaxe para mulleres,
tarefas domésticas e de coidado
para homes.

ÁREA 3.
Educación , formación e
sensibilización .

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3.

Activar os mecanismos necesarios para chegar a unha
educación en igualdade a todos os niveis, desde as idades
máis temperás ata a sensibilización de todos os colectivos,
actuando así na prevención e
no cambio paulatino da sociedade.
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3.1

MEDIDAS A
DESENVOLVER
PARA ACADAR
O OBXECTIVO:

3.3

Deseñar e desenvolver actividades dirixidas ao alumnado de
educación secundaria, bacharelato e ciclos formativos dos distintos centros educativos sobre
igualdade, corresponsabilidade e
prevención da violencia de xénero
en formatos atractivos e axeitados
a cada ciclo.

3.6

Realizar de xeito periódico pequenas formacións ou charlas
dirixidas ás ANPAs dos distintos
centros educativos do Concello
en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero.

3.2

Deseñar e desenvolver actividades dirixidas ao alumnado de
0 a 3 anos das escolas infantís
tanto de titularidade municipal
como autonómica, en formatos
lúdicos e axeitados a esas idades
(teatro, contacontos, músicas,
etc)

Deseñar e desenvolver actividades dirixidas ao alumnado de
educación infantil e primaria
dos distintos centros educativos
sobre igualdade, corresponsabilidade e prevención da violencia
de xénero en formatos lúdicos e
axeitados a cada ciclo.

3.4

3.5

Deseñar e desenvolver actividades dirixidas ao alumnado de
educación secundaria, bacharelato e ciclos formativos dos distintos centros educativos sobre
as relacións de parella en igualdade e saúde afectivo sexual.

Poñer en valor a diversidade multicultural realizando actividades
nas que se amose a aportación das
mulleres a diferentes culturas do
mundo.

3.7

3.8

Introducir a perspectiva de xénero e contidos transversais en
materia de igualdade nas actividades extraescolares municipais.
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Dar continuidade e reforzar desde
o Concello as xornadas formativas e divulgativas anuais en materia de igualdade, incrementando
a súa difusión entre a cidadanía.

ÁREA 4.
Benestar e participación.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4.

Camiñar cara unha participación paritaria de homes e
mulleres nos distintos eidos
sociais, acadando cotas de
benestar social e persoal que
permitan o desenvolvemento
das mulleres en todos os seus
ámbitos vitais.
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MEDIDAS A
DESENVOLVER
PARA ACADAR
O OBXECTIVO:

4.3

Fomentar e dar pulo ao voluntariado feminino e introducir a
perspectiva de xénero nas actividades desenvoltas polo servizo.

4.6

Deseñar e desenvolver unha
campaña sobre saúde sexual e
reprodutiva das mulleres nos
distintos ciclos vitais.

4.1

4.2

Promover contidos culturais,
festivos e de lecer con perspectiva de xénero.

Promover e facilitar a actividade
das asociacións de mulleres dos
distintos ámbitos radicadas no
Concello, colaborando na medida
do posible coas súas actividades.

4.4

4.5

Visibilizar a participación social
das mulleres con diversidade
funcional.

4.7

Deseñar e desenvolver charlas
participativas sobre diversas
doenzas femininas ou de prevalenza feminina.
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Dar continuidade e impulsar a
Gala do Deporte Feminino, visibilizando a actividade deportiva das
mulleres e o maior número posible de deportes representados.

ÁREA 5.

Compromiso contra a violencia
de xénero.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5.

Loitar de xeito activo con todos os medios ao alcance
para previr, detectar, intervir e
sensibilizar contra a violencia
de xénero en todas as súas
manifestacións.
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MEDIDAS A
DESENVOLVER
PARA ACADAR
O OBXECTIVO:

5.3

Deseñar e desenvolver
campañas e/ou accións
de sensibilización, prevención e detección da
violencia de xénero entre a cidadanía.

5.7

5.1

Manter e reforzar a labor do
CIM municipal en materia de
asesoramento e intervención
contra a violencia de xénero.

5.4

Deseñar e desenvolver
accións de sensibilización en torno á violencia sexual.

Difundir entre a cidadanía por
diversos medios os recursos
existentes en materia de violencia de xénero.

5.5

Deseñar e desenvolver en colaboración cos centros educativos actividades de sensibilización e prevención da violencia de xénero en
todos os ciclos: desde educación
infantil ata bacharelato e ciclos
formativos.

Deseñar e desenvolver
accións de sensibilización en torno ao acoso
sexual e acoso por razón
de xénero no eido laboral.

5.8

Realizar anualmente unha campaña ou programación integral
para o 25 de novembro na cal interveña o maior número posible
de concellarías así como o tecido
asociativo, diversas entidades e
cidadanía.
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5.2

5.6

Deseñar e desenvolver
unha campaña de sensibilización e información acerca do ciberacoso en relación ao xénero
(sexting, grooming) entre o alumnado dos centros educativos.

5.9

Dar continuidade ao traballo das
mesas sectoriais de violencia de
xénero e desenvolver de xeito
definitivo o protocolo de prevención, detección e intervención.

MEDIDAS
ÁREA 1

INDICADORES

1.1

• Explicitación do compromiso coa igualdade nos medios institucionais.
• Nº de administracións coas que se colabora en materia de
igualdade.

1.2

• Data de introdución da medida.
• % incremento da presenza de mulleres nos tribunais desde a
implantación.

1.3

• Número de colectivos implicados.
• Fórmulas de divulgación.
• Nº de accións/expedientes iniciados desde implantación.

1.4

• Nº de formacións ofertadas e realizadas.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

1.5

• Comunicacións realizadas ao persoal.
• Modificacións substanciais realizadas.

1.6
1.7
1.8

• Medidas implantadas e data de implantación.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.
• Datos estatísticos desagregados desde a implantación.
• Data de implantación da medida.
• Nº e tipo de pregos nos que se introduce.
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MEDIDAS
ÁREA 2

INDICADORES

2.1

• Nº e tipo de programas desenvolvidos.
• Nº de mulleres beneficiarias.

2.2

• Nº e tipo de programas desenvolvidos.
• Nº de mulleres beneficiarias.

2.3

• Características da campaña.
• Nº de centros e niveis aos que se dirixe.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

2.4

• Evolución do nº de persoas beneficiarias das medidas de conciliación.

2.5

• Evolución do nº de persoas beneficiarias das medidas de conciliación.

2.6

• Características da campaña.
• Colectivos aos que se dirixe.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

2.7
2.8

• Nº de obradoiros/actividades nas que se introduce o tema.
• Nº de accións realizadas.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.
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MEDIDAS
ÁREA 3

INDICADORES

3.1

• Nº e características das accións realizadas.
• Centros participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.2

• Nº e características das accións realizadas.
• Centros participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.3

• Nº e características das accións realizadas.
• Centros participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.4

• Nº e características das accións realizadas.
• Centros participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.5

• Nº e características das accións realizadas.
• Colectivos participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.6

• Nº e características das accións realizadas.
• Anpas participantes.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

3.7

• Nº de accións nas que se implanta a transversalización.

3.8

• Características das xornadas.
• Evolución do nº de persoas participantes desagregado por sexo.
• Nº de colectivos participantes.
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MEDIDAS
ÁREA 4

INDICADORES

4.1

• Nº de accións culturais con perspectiva de xénero ofertadas.
• Nº de accións con perspectiva de xénero nas festividades locais.
• Nº de accións de lecer con perspectiva de xénero ofertadas.

4.2

• Nº de accións nas que se colabora coas asociacións de mulleres.
• Nº de asociacións coas que se colabora e evolución.

4.3

• Evolución do número de mulleres nos programas de voluntariado.
• Nº de accións de voluntariado con perspectiva de xénero.

4.4
4.5

• Nº e impacto das accións de visibilización realizadas.
• Evolución dos tipos de deporte representados na gala.

4.6

• Características da campaña.
• Colectivos aos que se dirixe.
• Nº de persoas estimado ao que chega desagregado por sexo.

4.7

• Características das charlas.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.
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MEDIDAS
ÁREA 5

INDICADORES

5.1

• Evolución da partida orzamentaria do CIM.
• Evolución do nº de atencións realizadas polo CIM.

5.2

• Nº de accions realizadas.
• Nº de centros involucrados.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

5.3

• Nº de accións realizadas.
• Nº de colectivos involucrados.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

5.4

• Nº de accións realizadas.
• Nº de colectivos involucrados.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

5.5

• Nº de accións realizadas.
• Nº de colectivos involucrados.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

5.6

• Nº de accións realizadas.
• Nº de centros educativos involucrados.
• Nº de persoas beneficiarias desagregado por sexo.

5.7

• Nº e características dos medios de difusión empregados.
• Nº estimado de persoas ás que chega a difusión.

5.8

• Características da programación.
• Nº de concellerías involucradas.
• Nº e tipo de entidades e colectivos involucrados.

5.9

• Nº e características das mesas convocadas.
• Data de entrada en vigor do protocolo.
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Unha cuestión fundamental para coñecer os
resultados obtidos co desenvolvemento das
medidas recollidas no Plan de Igualdade é
precisamente o seguimento que se realiza do
mesmo.

Para isto resulta fundamental a creación dunha
Comisión de Seguimento e Avaliación que se
encargue de realizar ese “seguimento periódico” da implantación das medidas recollidas.
Esta comisión estará formada por:

Así mesmo, tamén é preciso que unha vez
rematada a vixencia do Plan, se realice unha
avaliación final para comprobar a súa viabilidade e a súa efectividade, é dicir, hai que coñecer se os obxectivos recollidos se conseguiron
a través as actuacións e medidas que se foron
executando durante os anos de vixencia do
Plan.

• persoal do CIM
• persoal de servizos sociais
• concelleira/o ou persoa en quen delegue
A avaliación final é recomendable que a realice
unha empresa externa ao Concello quen emitirá un informe final de avaliación composta por
tres facetas interrelacionadas: avaliación do
resultado, de carácter cuantitativo e avaliación
do proceso e avaliación do impacto, ambas de
carácter cualitativo.

E precisamente por iso, a pesares de que pode
parecer que a avaliación debe ser a última fase
do proceso de desenvolvemento do Plan de
Igualdade, realmente, debe ser unha medida
que se vaia realizando de forma paralela á implantación do mesmo, xa que podemos detectar posibles erros ou carencias e solucionalos,
antes de que remate a vixencia do plan. Para
iso, é preciso dispoñer de enquisas e indicadores que fagan posible realizar unha diagnose
de avaliación das medidas que se recollen.

O informe final de avaliación recollerá a totalidade dos resultados e, derivadas dos mesmos, aquelas propostas de mellora para a posta en marcha dun novo Plan de Igualdade.
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PLANTILLA BÁSICA AUTOAVALIATIVA PARA CADA UNHA DAS MEDIDAS DO PLAN.
Cada concellaría involucrada no desenvolvemento de medidas ao abeiro do Plan deberá dispor
desta plantilla co obxecto de facilitar a compilación de información de cara ás avaliacións intermedia e final.
Nome da medida
Obxectivo ao que da resposta

…

Descrición do desenvolvemento da medida

…

Data e lugar (se procede) de desenvolvemento da medida

…

Grao de consecución do obxectivo previsto (total/parcial/nulo)

…

Persoas beneficiarias desagregadas por sexo

…

Entidades /concellerías involucradas no desenvolvemento da medida

…

Grao de satisfacción percibido co desenvolvemento da medida

…

Custo económico (se procede)

…

Imaxes (se procede)

…

Observacións/propostas de mellora/ incidencias

…

Por outra banda, a comisión de seguemento do plan disporá tamén dunha plantilla ou acta- resumo
das reunións co obxecto de arquivar os datos para a avaliación final.
Data da reunión de seguemento
Persoas presentes

…

Orde do día

…

Resumo/acta da reunión

…

Observacións/propostas de mellora/incidencias

…
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ANEXO I:

Recursos de información
e asesoramento

016.
Servizo de información e asesoramento xurídico en materia de violencia de xénero.
Teléfono da Muller da Secretaría Xeral de Igualdade.
900 400 273.
Servizo de atención telefónica gratuíta e anónima que funciona as 24 horas do día informando sobre os
recursos existentes en prevención da violencia de xénero e axuda ás vítimas.

Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.
981 581 713

Recursos de interese municipal
UTS Bertamiráns.
981 890 964
UTS Milladoiro.
981 535 941
CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER AMES - CIM -.
662 371 392
cim@concellodeames.gal
Posto da Garda Civil de Milladoiro-Ames
981 536 405
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ANEXO II:
Glosario de termos

Acción positiva: estratexia destinada a establecer
a igualdade de oportunidades, por medio dunhas
medidas que permitan contrastar ou corrixir aquelas
discriminacións que son o resultado de prácticas ou
sistemas sociais.

Desagregación por sexo de datos estatísticos:
recollida sistemática dos datos estatísticos desglosados por sexo, co obxectivo de facilitar a análise
dende a perspectiva de xénero e a comparación das
situacións de homes e mulleres nunha determinada
área.

Acoso sexual: comportamento verbal, non verbal
ou físico non desexado e de índole sexual co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade da persoa creando un ambiente intimidatorio, degradante,
humillante ou ofensivo.

Discriminación directa: situación na que unha persoa sexa, fose ou puidese ser tratada por razón de
sexo de maneira menos favorable que outra en situación comparable.

Acoso: situación na que unha persoa ou grupo de
persoas exercen violencia psicolóxica e, en ocasións, incluso física, de xeito sistemático e recurrente por un período de tempo prolongado sobre outra
persoa. A súa incidencia no traballo foi denominada
co termo inglés “mobbing”, traducido como “acoso
moral no traballo”.

Discriminación indirecta: situación na que unha
disposición, un criterio ou unha práctica aparentemente neutros sitúan a persoas dun sexo determinado en desvantaxe particular con respecto a persoas
do outro sexo, agás que a devandita disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente cunha finalidade lexítima e que os medios para
alcanzar a devandita finalidade sexan adecuados e
necesarios.

Conciliación da vida laboral, persoal e familiar:
organización do entorno laboral que facilita a mulleres e homes a atención ao traballo remunerado, ás
responsabilidades familiares e ás necesidades persoais.

Discriminación positiva: estratexia destinada a privilexiar a un grupo determinado, coa que se pretende
suprimir e previr unha discriminación ou compensar
as desvantaxes resultantes de actitudes, comportamentos e estruturas existentes.

Corresponsabilidade: compartir por igual as responsabilidades domésticas e de coidados.

Empoderamento: proceso multidimensional polo
que as mulleres, partindo do coñecemento da súa
desigual posición na sociedade, determinan a súa
lexitimidade e a súa capacidade para participar na
toma de decisións e nas esferas de poder, potenciando os seus recursos.

Cota: establecemento de porcentaxes de presencia
das mulleres con respecto aos homes co fin de paliar a escasa comparecencia das mesmas nalgunha
actividade ou ámbito concretos.

40

Estereotipos de xénero: conxunto de ideas cunha
fonda raigame na sociedade que determinan cales
son os comportamentos agardados e sancionados
para homes e mulleres, xeralmente opostos.
Igualdade (formal e real): a igualdade como principio outorga os mesmos dereitos a tódolos seres
humanos, con independencia das súas características físicas, persoais ou socioculturais. A igualdade formal é a prohibición legal de discriminación de
calquera persoa, con independencia das características anteriormente citadas. A igualdade real remite
ao conxunto de actuacións e políticas tendentes á
consecución efectiva do principio de igualdade en
tódolos eidos da sociedade, mediante a transformación e eliminación dos atrancos que supoñen un impedimento para elo.
Machismo: conxunto de todos aqueles actos físicos
ou verbais, por medio dos que se manifesta o sexismo subxacente na estrutura social. A persoa machista xeralmente actúa como tal sen ser capaz de
explicar a razón interna dos seus actos. O machismo é inconsciente, de ahí que unha persoa machista
non sexa forzosamente sexista. As mulleres poden
compartir o machismo na medida na que non son
conscientes das estruturas de poder que regulan as
relacións entre os dous sexos e as reproducen ou
contribúen a que se sigan reproducindo.
Plans de igualdade: documento de referencia que
contén estratexias e instrumentos destinados a desenvolver unha política que oriente as prácticas de
igualdade de oportunidades nunha entidade, organismo ou administración concreta.
Políticas de igualdade: intervencións de tipo político para levar á realidade o principio de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes.
Principio de igualdade: implica o igual recoñecemento e valoración de homes e mulleres, así coma
das tarefas, funcións e roles que desenvolven.
Roles de xénero: conxunto de tarefas e de funcións
asignados socialmente a varóns e mulleres, de xeito
diferencial.
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Sexo: características biolóxicas dos seres humanos,
diferenciais para varóns e mulleres.
Xénero: características socioculturais atribuidas diferencialmente a varóns e mulleres, que son aprendidas e mudables.
Violencia de xénero: todo acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no
marco dun sistema de relacións de dominación dos
homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como
consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico,
incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou
a privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren
no ámbito público coma na vida familiar ou privada.
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Por un mundo donde sexamos socialmente iguais,
humanamente diferentes e totalmente libres.

Rosa Luxemburg.

