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1. Introdución 

A elaboración do I Plan para a Igualdade de Mulleres e Homes do municipio 

de Mondariz Balneario (2019-2021) é un reflexo da vontade expresa do 

Concello por loitar contra todo tipo de discriminacións que seguen a 

perpetuar relacións de desigualdade entre as persoas por razón de xénero. 

Este I Plan vai permitir durante os próximos catro anos desenvolver políticas 

de acción positiva en todos os ámbitos co fin de alcanzar a igualdade 

efectiva entre as mulleres e os homes no concello de Mondariz Balneario. 

O seu obxectivo primordial e traballar na implementación da estratexia de 

mainstreaming de xénero co fin de que a igualdade de oportunidades sexa 

realidade en todas as políticas e accións realizadas a nivel municipal. 

Este plan pretende ser un documento de traballo concibido e feito á medida 

das necesidades de mulleres e homes do municipio de Mondariz Balneario e 

que xa está a trazar o camiño dunha política municipal concibida e aplicada 

desde a perspectiva de xénero.  

2. Metodoloxía 

A elaboración do I Plan de igualdade de oportunidades levouse a cabo a 

través de varias fases, nas que se contou coa colaboración do persoal 

técnico das diferentes áreas municipais. 

Nunha primeira fase, procedeuse á recollida e á análise da normativa 

existente en materia de igualdade de oportunidades no ámbito internacional, 

europeo, estatal e autonómico e das achegas realizadas polo persoal do 

Concello. 

Nunha segunda fase, pasouse unha enquisa ao persoal do Concello e aos 

axentes implicado no desenvolvemento do Plan, para avaliar o estado inicial 

da igualdade en cada un dos departamentos e para coñecer as necesidades 

e problemas detectados en materia de igualdade no ámbito das súas 
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competencias e a proposta de actuacións que consideraban que era 

prioritario incluír no novo plan de igualdade con base nas carencias e 

desigualdades detectadas. 

Ao mesmo tempo, solicitóuselles información desagregada por sexo das 

actuacións realizadas por cada departamento e da situación das mulleres e 

homes de Mondariz Balneario no ámbito das súas competencias,  que 

servirían de referencia para elaborar unha diagnose sobre a situación das 

mulleres e homes no municipio. 

Unha vez rematado todo o proceso de recollida de información, procedeuse 

á realización dun resumo coas principais conclusións da diagnose e 

proposta futuras de actuación. 

O obxectivo deste documento é dar a coñecer e compartir, cos diferentes 

axentes implicados na igualdade do Concello de Mondariz Balneario, as 

principais conclusións acadadas tralo estudo comparativo da situación de 

mulleres e homes no municipio e as actuacións propostas no II Plan de 

Igualdade entre Mulleres e Homes.  
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3. Principais conclusións da diagnose  

Na diagnose recóllense as desigualdades debidas ao xénero visibles a partir 

da análise cuantitativa e cualitativa desde a perspectiva de xénero dos datos 

aportados polas diferentes áreas municipais e fontes de información 

secundaria.  

A continuación preséntanse as conclusións máis relevantes da diagnose, 
que estará dispoñible integramente no I plan de igualdade.  

- Falta de datos desagregados por sexo nas estatísticas municipais e 
nas actividades realizadas. 
 

- Baixa formación do persoal técnico e xeral do Concello en Igualdade 
de Xénero. 

 
- Deficiencias na utilización da linguaxe inclusiva ou non sexista. 

 
- Baixa representación da participación política das mulleres no 

Concello. 
 

- As entidades do concello non levan a cabo diagnoses de xénero para 
detectar as necesidades e intereses de mulleres e homes. 
 

- Escases de reunións de coordinación entre departamentos para 
programar actuacións dirixidas a fomentar a igualdade. 

 
- Alto porcentaxe da cidadanía non coñece o que é un plan de 

igualdade. 
 

- Son escasas as actuacións que se levan a cabo par fomentar a 
igualdade. 

 
- As problemáticas máis importantes ligadas ao xénero no oncello son 

comportamentos sexistas, pouca concienciación, e repetición de 
patróns sexistas na educación. 
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4. Áreas de actuación propostas 

Considerando estas conclusións da diagnose facemos a seguinte proposta 
de actuación para recoller no I Plan. 
 
 
ÁREA TRANSVERSAL DE XÉNERO  

 

Obxectivo  

Institucionalizar a perspectiva de xénero en todas as actuacións específicas 

que se levan a cabo nas políticas municipais.  

 

Actuacións propostas: 

- Difusión do I Plan de Igualade de Oportunidades do Concello de 

Mondariz Balneario a toda a cidadanía. 

- Formar ao persoal técnico e político na perspectiva de xénero para 

garantir a consecución da igualdade. 

- Velar por que a linguaxe e imaxe empregada en toda a cartelería, 

documentación, publicidade, proxectos, ofertas de emprego público… 

non conteña elementos discriminatorios e sexistas. 

 

- Introducir como norma habitual a desagregación de datos por sexo en 

todas as estatísticas municipais, informes, memorias, actividades… 

nas que participe a cidadanía. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE  

 

Obxectivo  

Impulsar a introdución do principio de igualdade no ámbito educativo,cultural 

e deportivo para potenciar o desenvolvemento integral das persoas, 

eliminando as discriminacións en función do sexo.  

 

Actuacións propostas  

 

- Organizar un espazo especializado en igualdade na Biblioteca 

Municipal, co fin de potenciar o uso de materiais e recursos 

coeducativos.  

- Promover a participación equitativa de mulleres e homes nas 

actividades culturais e de ocio e tempo de lecer que se organicen no 

municipio.  

- Impulsar a realización de actividades culturais por parte das mulleres 

e dar a coñecer as manifestacións culturais promovidas polas 

mulleres do municipio. 

 

- Fomentar a participación das mulleres en actividades deportivas 

vinculadas xeralmente a homes. 
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ÁREA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Obxectivo  

Deseñar e promover accións para impulsar a igualdade de oportunidades a 

través das sensibilización e a información a cidadanía. 

 

Actuacións propostas: 

- Facilitar a participación das mulleres en todas as actividades 

desenvolvidas polo concello de forma que se acade unha 

participación equilibrada nos actos públicos. 

 

- Apoiar e animar a que as mulleres accedan a cargos políticos e de 

responsabiliade pública. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO 

 

Obxectivo  

Favorecer o acceso, permanencia e desenvolvemento profesional das 

mulleres no mercado laboral, incidindo na súa formación.  

 

Actuacións propostas: 

- Promover accións que sirvan para fomentar a incorporación das 

mulleres nos sectores laborais nos que se atopen 

subrepresentadas. 

- Ofertar cursos de distintas familias profesionais, promovendo a 

participación igualitaria de mulleres e homes  nas mesmas.  

- Potenciar a participación de mulleres no tecido empresarial do 

municipio, ofrecendo información para a creación de empresas. 
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ÁREA DE CONCILIACIÓN  

 

Obxectivo  

Promover a corresponsabilidade e a conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral. 

 

Actuacións propostas:  

- Difundir mediante campañas de sensibilización e accións 

formativas a importancia do reparto equilibrado de 

responsabilidades familiares entre homes e mulleres.  

- Informar as empresas do municipio sobre os Plans de Igualdade 

nas empresas.  

- Promover a capacitación dos homes nas tarefas domésticas e de 

coidados a través de cursos, actividades e obradoiros. 
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ÁREA DE VIOLENCIA DE XÉNERO  

 

Obxectivo  

Atender as necesidades das mulleres e as súas demandas,así cómo previr e 

abordar a violencia de xénero en tódalas súas modalidades e 

manifestacións. 

 

Actuacións propostas  

- Realización de campañas de sensibilización, formación e 

concienciación no centros de ensinanzas. 

 

- Realizar campañas de sensibilización, formación e concienciación 

dirixidas a ciudadanía en xeral, visibilizando tódalas formas de 

violencia machista. 

- Continuar informando ás mulleres vítimas de violencia de xénero 

sobre os servizos e recursos do concello, en especial , da 

posibilidade de atención xurídica e/ou psicolóxica no Centro de 

Información as Mulleres de Ponteareas.  

- Difundir o teléfono 016, dirixido ás vítimas de violencia de xénero e 

o teléfono de atención á muller 900 400 273 da Xunta de Galicia. 

 
- Realizar actividades polo día 25 N, Día Internacional da 

Eliminación da Violencia contra a Muller, en coordinación cos 

demais axentes implicados.  
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5. Avaliación 

O sistema de avaliación deste I Plan de igualdade preséntase como un 

mecanismo que permite comprobar o grao de consecución dos obxectivos 

propostos mediante unha serie de indicadores: por un lado, cuantitativos, 

referidos ao número de persoas beneficiarias, o grao de satisfacción, a 

eficacia das accións, a súa calidade e utilidade con respecto aos 

obxectivos globais do plan e os específicos de cada acción; e por outro, 

cualitativos, cuxo obxectivo é recoller información acerca da opinión e 

puntos de vista das persoas implicadas na posta en marcha e 

desenvolvemento do plan.  

Como ferramentas de traballo para facilitar o sistema de avaliación do plan, 

elaborarase unha ficha de avaliación das actuacións que deberán cubrir as 

persoas responsables da implantación do plan.  

 


