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Fundamentación 
 
O Concello de Betanzos amosou coa aprobación por unanimidade do III Plan de 

Igualdade o 30 de outubro de 2017 o seu compromiso coa igualdade entre mulleres e 
homes e en contra da violencia de xénero. Forman parte deste Plan 26 obxectivos e 
109 accións dirixidas a cimentar un patrón igualitario entre mulleres e homes froito das 
achegas da veciñanza, os grupos políticos e técnicas e técnicos das diferentes áreas 
municipais. 

 
Na acción 1.2.1. recóllese a necesidade de realizar avaliacións semestrais do III 

Plan de Igualdade e estudos sobre a situación da muller no municipio e darlles 
difusión. Coa posta en marcha do Plan, estamos a reformular a operatividade desa 
avaliación intermedia, concluíndo que a duración da planificación e execución da 
meirande parte das actividades dificulta medir os resultados semestralmente, o que 
unido ao incremento de actividades non recollidas na programación inicial, produciu un 
retraso nesta primeira avaliación do desenvolvemento deste III Plan.  

 
Tanto o III Plan de Igualdade e a súa avaliación fundaméntanse no artigo 14 da 

Constitución española que proclama o dereito á igualdade e á non discriminación por 
razón de sexo. 

 
O artigo 4.2 do Estatuto de autonomía de Galicia establece que lle corresponde 

aos poderes públicos de Galicia 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 obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a 
participación de todos os galegos e as galegas na vida política, económica, cultural e 
social. 
 

No marco estatal, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva 
de mulleres e homes, e no marco galego o 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, introducen a previsión de políticas 
activas para facer efectivo este principio de igualdade.  

 
A violencia de xénero supón a representación máis extrema da desigualdade entre 

mulleres e homes. No ámbito estatal, aprobouse a Lei orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no ámbito 
autonómico, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Metodoloxía 
 
A avaliación faise imprescindible para constatar se se cumpren os obxectivos 

iniciais, que accións faltan por levarse a cabo, as dificultades atopadas e os obstáculos 
máis habituais.  

 
O III Plan de Igualdade detalla un proceso de avaliación continuo mais con tres 

etapas destacadas; inicial, de seguimento e final. Agora estamos na etapa de 
avaliación de seguimento periodizada semestralmente, aínda que a primeira avaliación 
é anual. 

 
Concrétase nos seguintes apartados: 
 
- Fundamentación: refírese á xustificación da necesidade de desenvolver esta 

avaliación e en que documentos e lexislación baséase. 
- Metodoloxía: detalla o método de traballo realizado e o proceso para levar a 

cabo esta avaliación. 
- Avaliación de resultados: precisa, tanto o grao de cumprimento dos 

obxectivos establecidos no Plan de igualdade como o seu nivel de execución. 
Detalla que accións foron abordadas e cales quedaron pendentes e estrutúrase 
por áreas. 

- Grao de execución do Plan: detalla o grao total de execución do plan 
pormenorizando no seu conxunto obxectivos, accións e cumprimento das 
áreas. Tamén recolle os motivos polos que algunhas accións quedaron 
pendentes e compara o grao de cumprimento co do anterior plan. 

- Avaliación de proceso e indicacións para a continuidade: avalía o relativo 
ao desenvolvemento do Plan, éxitos e áreas de mellora nos eixes do plan, 
(transversalidade, participación, sensibilización, empoderamento e 
diversidade), ademais de os recursos materiais e técnicos, as ferramentas de 
seguimento e o cronograma de traballo. Tamén detallasen as principais 
dificultades atopadas. 

- Conclusións: resume os puntos fortes e débiles do Plan e establece futuras 
liñas de traballo. 

- Documentación: a modo de bibliografía recolle a lexislación e os manuais 
consultados para levar a cabo esta avaliación. 

Os indicadores, testemuñas do cumprimento de cada acción, foron recompilados 
grazas ao traballo dos técnicos e técnicas de cada área municipal.  

 
 
 
 
 
 
 



Avaliación de Resultados 

Area 1: Concienciación e sensibilización 
social 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obxectivos 6  

Abordados  6 100% 

Pendentes 0  

Accións  21  
Abordadas 16 76% 
Pendentes 5 24% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Abordadas Pendentes

76%

24%

Actuacións Área 1: Concienciación e 
sensibilización social

Abordadas Pendentes



OBXECTIVO 1.1: PROMOVER A IGUALDADE A TRAVÉS DE ACCIÓNS DE 
SENSIBILIZACIÓN Á CIDADANÍA BUSCANDO A COLABORACIÓN DE TODA A 
SOCIEDADE, MULLERES E HOMES. ABORDADO 

Acción 1.1.1. Divulgar entre a cidadanía carteis, campañas, materiais, guías e 
recursos en materia de igualdade de xénero, municipais ou doutras institucións. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 
N.º de campañas de sensibilización doutras institucións difundidas: 8 
 
-Compartimos Plan: difusión deste proxecto da Deputación da Coruña co 

obxectivo de realizar un estudo de diagnose das políticas de igualdade. Realizáronse 
dous envíos de correo electrónico a 77 asociacións de Betanzos, cada un para 
anunciar la presentación do proxecto o luns 27 de novembro, de 10:30 h a 11:30 h, 
no edificio Liceo e para pedir completar un cuestionario ( 29 decembro 2017). 

-Cesión da sala de usos múltiples de Servizos Sociais e difusión de unha nova 
reunión o 2 de xullo para dar a coñecer persoal político e técnico da comarca os 
resultados do estudo diagnose. 

- Cesión da sala de usos múltiples de Servizos Sociais para una nova reunión o 
26 de xullo coas asociacións do municipio. 

 
N.º correos enviados: 154 (un envío de 77 para convidar ás asociacións á 

presentación e outro para pedir que cubran o cuestionario) 
Tamén se expón actualmente o cartel do proxecto en Servizos sociais e os 

folletos explicativos. 
 
 
 
-IV Concurso de guións contra a violencia de xénero: Campaña da 

Deputación da Coruña. 



 
Enviáronse carteis e información aos 4 centros educativos en man. Novembro 

2017. 
 
-Iguais e libres. Xunta de Galicia. Cartel gañador do concurso escolar da Xunta 

de Galicia. 
 

 
 
Difusión de carteis 
 
-IX Concurso de Viñetas Donas da Deputación da Coruña. 

 
Difusión de carteis e folletos 

 
-Construíndo diversidade: Campaña da Deputación da Coruña. 

 
Colócanse os carteis e o material distribúese durante a semana do 28 de xuño en 

Servizos Sociais. Ampla difusión en redes, sobre todo no Facebook de Igualdade. 
 
-Suprime o Control: Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero da 



Deputación da Coruña, desenvolvida nos institutos de Betanzos. 

 
 

Enviáronse correos electrónicos ás ANPAS e difundiuse nas redes sociais do Concello 
 
- Día europeo contra a trata e persoas: como cada 18 de outubro a Xunta de 

Galicia realiza unha campaña de sensibilización contra a trata de persoas, este 
ano baixo o lema “A trata con fins de explotación sexual, denigra e esnaquiza a 
vida das mulleres”. O cartel foi exhibido en Servizos Sociais e no Facebook 
Betanzos Igualdade. 

 
 

-Agresión Off: unha "App" contra as agresións machistas da Xunta de Galicia, que 
posúe información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como 
pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información. A campaña 
difundiuse no facebook 

 
 



 
N.º de campañas de sensibilización propias: 2 
 
-Betanzos en Negro: campaña de participación e sensibilización contra a violencia 

de xénero con motivo do 25 de novembro, Día contra as violencias machistas. 
Betanzos participou xunto con outros 74 concellos. 

 
Co obxectivo de amosar o rexeitamento de toda a sociedade betanceira ante 

calquera tipo de violencia contra a muller. 152 comercios, entidades, centros 
educativos e clubs deportivos tinguíronse de negro no Día contra as violencias 
machistas. 

 
Materiais 

 
9 Repartíronse 625 camisetas, 200 carteis, 200 postais, 200 identificadores, 300 

voandeiras. 
 

-Difusión do III Plan de Igualdade: xunto con dípticos, calendarios e axendas 
como material promocional. 

 

 
 
9 Repartíronse 120 Plans de Igualdade, 600 dípticos explicando o III Plan, 550 

axendas e 550 calendarios de igualdade, entre entidades sociais, asociacións, 
clubes deportivos, traballadores/as do Concello, comercios participantes en 
Betanzos en negro, concellos da zona, particulares, etc. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Acción 1.1.2. Engadir na páxina web unha ligazón “igualdade” para difundir o 
traballo do Concello nesta materia, actividades da Concellería de Muller, os plans de 
igualdade municipais e as súas avaliacións, etc. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 
9 O programa de Muller e Igualdade conta con seu propio espazo na área dos 

Servizos Sociais na web cunha ligazón ao correo da igualdade e ao III Plan 
de Igualdade do Concello de Betanzos. 

 
9 Ademais o primeiro de marzo púxose en marcha un Facebook da área 

baixo o nome “Betanzos Igualdade” con máis de 283 seguidores/as en 
novembro de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acción 1.1.3. Continuar o labor de sensibilización todo o ano, sen deixar de 

lado as datas como o Día Internacional da Muller (8 de marzo), de Promoción 
da Saúde da Muller (28 de maio), da Muller e da Nena na Ciencia (11 de 
febreiro), ou Contra a Violencia contra as Mulleres (25 novembro). 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 



9 Para as datas destacadas como o Día da Muller leváronse a cabo 7 
actividades destinadas a diferentes públicos. No Día contra a 
violencia de xénero contamos coa campaña Betanzos en Negro que 
se inclúe na acción 6.1.3. 

 
9 Realizáronse actividades ao longo do resto do ano como o 

contacontos somos iguais en febreiro, ou a exposición “A muller en 
Betanzos, dous séculos” en abril de 2018, “Elas son artistas” en xuño, 
exposición bibliográfica en xuño, etc.  

 
9 Queda pendente introducir na programación de actividades as datas 

de Promoción da Saúde da Muller (28 de maio) e o Día contra a trata 
de persoas o 30 de xullo e desenvolver algunha actividade máis local 
ao respecto. 

 
9 Con respecto ao Día da Muller e da Nena na Ciencia (11 de febreiro) 

no facebook Betanzos Igualdade faise un esforzo especial por 
visibilizar ás achegas das mulleres á ciencia, non só nesa data se 
non ao longo de todo o ano. 

 
 

 



 
 

ACTIVIDADES DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 
ACTIVIDADE DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

Concurso fotográfico: O 
papel da muller betanceira 
hoxe 

O concurso destinouse aos 
centros educativos de 
Betanzos para o alumnado 
da ESO, Bacharelato ou 
ciclos. 

O alumnado presentou 
21 fotos todas do 3.º 
da ESO do IES 
Francisco Aguiar, coa 
colaboración do mestre 
de Plástica e fotografía 
do centro. 

Exposición 
bibliográfica:Escritoras 
galegas contemporáneas 

A exposición bibliográfica, 
enmarcada nos actos do día 
dá muller, dedicouse a 
escritoras galegas 
contemporáneas. 

Elaborouse un resumo 
a disposición dos/as 
asistentes á exposición 
da vida e obra de 25 
autoras 
contemporáneas e 
expuxéronse 30 libros 
delas. A exposición 
tivo lugar durante todo 
o mes de marzo. Cada 
libro e a súa autora 
foron obxecto de varias 



publicacións no 
Facebook 
“Betanzosigualdade” 

Contacontos: Demos a 
volta ao conto 

Adaptación de contos 
populares que fican na 
memoria colectiva, trocando 
o argumento e xerando 
finais desconcertantes que 
reconceptualicen o papel da 
muller na narrativa... "E 
Branconeves encargábase 
de varrer, facer as camas e 
cociñar mentres as 
ananiñas ían á mina para 
traballar." Por conta de 
Raquel Queizás. 

No CEIP Vales 
Villamarín gozou da 
actividade o alumnado 
de 6.º de infantil en 
dúas sesións 30 
(alumnos/as cada 
sesión) e no CPR 
Atocha todo o 
alumnado de infantil 
participou nunha 
sesión. 

XIII Xuntanza Labores 
Artesanais 

Todos os anos coincidindo 
co Día da muller o 8 de 
marzo realízase este 
encontro do que participan 
centos de persoas co 
obxectivo de promover o 
traballo dás mulleres 
artesás palilleiras e animar 
aos homes a unirse. 

Case 400 asistentes. 
  

Roteiro Betanzos en 
feminino 

Co colaboración de Turismo 
xorde este roteiro polo 
municipio que percorre as 
achegas das mulleres á 
historia de Betanzos. 
Realízase tanto para o 
alumnado dos centros 
educativos, como para o 
público en xeral con motivo 
do día da muller. 

16 participantes no día 
da muller máis o 
alumnado do IES As 
Mariñas en tres 
sesións e o alumnado 
de dinamización 
comunitaria, (14 
mulleres e 1 home). 

Premio Úrsula 
Meléndez de Texeda 

Desde o 2009 o 
Concello de Betanzos 
outorga coincidindo co 8 de 
marzo, Día Internacional da 
Muller, este premio 
destinado a recoñecer o 
labor colectivo ou individual 
de quen coa súa actividade 
persoal ou profesional 
coopere na promoción da 
igualdade entre ambos os 
sexos. 

Este ano outorgouse a 
Calzados Escala, 
concretamente a 5 
mulleres dedicadas ao 
comercio durante 5 
xeracións. 



Campaña en redes 
sociais e presencial para 
que os/as lectores/as 
recomenden os seus 
libros favoritos 
protagonizados por 
mulleres para a 
exposición bibliográfica 
de xuño. 

A campaña 
desenvolveuse durante todo 
o mes de marzo.  

27 persoas fixeron 
recomendacións tanto 
en redes sociais como 
presencialmente. En 
total foron 42 libros 
protagonizados por 
mulleres. 
 

 
Entrega premios do Concurso fotográfico: O papel da muller betanceira hoxe 

 
 
Exposición bibliográfica: Escritoras galegas contemporáneas 

 
Contacontos: Demos a volta ao conto 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII Xuntanza Labores Artesanais 

 
Roteiro Betanzos en feminino 

 
Premio Úrsula Meléndez de Texeda 



 
 

Acción 1.1.4. Difusión das boas prácticas do Concello en materia de 
igualdade a través dos medios de comunicación e da páxina web. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

A través da web e sobre todo do Facebook de Betanzos Igualdade difundíronse as 
diversas actividades, tanto como previsión de cando ían realizase, como despois coas 
fotografías da actividade. 
 

- Facebook Betanzos Igualdade: Difusión das actividades e de noticias e 
campañas de igualdade e diversidade cunha frecuencia diaria. 

 
- Na páxina web divulgaranse notas de prensa (14): Betanzos en negro, 

Campamentos de Verán e Nadal, Elas son Artistas, Día da Muller, Charla 
mulleres coidadoras (2), actividades polo mes das diversidades sexuais, 
exposicións bibliográfica “Os vosos libros favoritos protagonizados por 
mulleres”, exposición fotográfica, “A muller betanceira: dous séculos”, 
gañadores/as concurso fotográfico “O papel da muller betanceira hoxe”, 
“Actividades nos centros educativos para concienciar sobre a igualdade de 
xénero e previr a violencia machista”, “Betanzos acolle unha escola de 
apoderamento para as mulleres do rural”, “Betanzos acolle una exposición 
Bibliográfica sobe a violencia machista na literatura”. 

 
- Ademais os medios de comunicación facérense eco dalgunhas delas. 
 
Noticias en medios de comunicación: 38 
 
Actos do Día Internacional da 

Muller 
La opinión (4), Xornal de Betanzos 

(4), Betanzos e a súa Comarca (1), El 
Ideal gallego (1) 

Betanzos en negro (contra as 
violencias machistas) 

La Opinión (2), Xornal de Betanzos, 
Betanzos e a súa comarca 

Campamentos Nadal Betanzos e a súa comarca (1) 
Campamentos Verán Betanzos e a súa comarca (1), La 



Opinión (2), La Voz de Galicia (1), El 
Ideal Gallego (1) 

Elas son Artistas La Voz de Galicia (1), Xornal de 
Betanzos (1), La Opinión (3), El Ideal 
Gallego (1) 

Xuño: Mes das diversidades 
sexuais 

Betanzos e a súa comarca (1), La 
Voz de Galicia (2) 

Charla para mulleres coidadoras La Opinión (1), Betanzos e a súa 
comarca (1) La Voz de Galicia (2), 
Xornal de Betanzos (2) 

Exposición”A muller en 
Betanzos:dous séculos”  

Xornal de Betanzos (1) 

Actividades de igualdade nos 
centros educativos 

La opinión, Xornal de Betanzos 
 

 

Actos do Día Internacional da Muller 

 



 
 



 
 
Xornal de Betanzos 

 



 
 
 

 

 



El Ideal Gallego 
 

 
Betanzos e a súa comarca 
 

 



 
 

Betanzos en Negro 
 
 
 
La Opinión 
 

 



 
 

 

 
 



Campamentos Nadal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Campamentos Verán 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

Charla Coidadoras 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mes das diversidades sexuais 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elas son Artistas 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Exposición: “A muller en Betanzos, dous séculos” 
 
 
 
 

 
 
 
 



Actividades Igualdade centros educativos 
 

 

 
 
 
 
Acción 1.1.5. Programar actividades e divulgar entre a cidadanía carteis, 

campañas, materiais, guías e recursos en materia de diversidade, municipais 
ou doutras institucións, ao longo de todo o ano pero especialmente con motivo 
do día da diversidade o 28 de xuño. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 



 
N.ª de actividades: 5 

 
- Proxección de Nove de Novembro a primeira longametraxe de temática LGTB 

rodada en galego. O filme está dirixido por Lázaro Louzao e conta co actor 
betanceiro Brais Yanek de protagonista. A proxección tivo lugar o sábado 9 de 
xuño ás 20:00 h no Cine Alfonsetti. Tras a proxección houbo un coloquio con 
director e actor. 

 
    Asistentes: 70 persoas.      .     

 
- Exposición “Sorrisos transformadores”. Trátase dun conxunto de 

fotografías de Noemí Chantada co obxectivo da visibilización, sensibilización e 
naturalización do colectivo trans. Esta iniciativa trata de prever actitudes e 



comportamentos discriminatorios por orientación sexual ou identidade de 
xénero e combater o acoso escolar por estes dous motivos, favorecendo a 
visibilidade do alumnado LGTBI e a plena normalidade das orientacións 
sexuais e as identidades de xénero. Organiza o Concello de Betanzos xunto 
coa Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de Familias de 
Menores Trans de Galicia (ARELAS). Do 26 de xuño ao 18 de xullo estivo no 
edificio Liceo. 

 
- Co obxectivo de apoiar e visibilizar a comunidade LGTBQl no edificio do Liceo 

de Betanzos ondeou a bandeira do arco da vella durante a semana do 28 de 
xuño, Día das Diversidades Sexuais ou do orgullo 

LGTBQl.  
- Co mesmo fin, o Concello de Betanzos está adherido a campaña da deputación 

da Coruña, xunto con 31 concellos da provincia, baixo o lema “Construíndo 
diversidade”, cunha presenza ao longo do todo o mes en redes sociais e coa 
distribución do material e a 

cartelaría.  
- E no Pleno do Concello presentárase unha Declaración Institucional de apoio 

ao colectivo LGTBI. 
 
 
 
 
 
 



Acción 1.1.6. Programar actividades, charlas o exposicións sobre a trata de seres 
humanos e a prostitución por conta de persoal especializado, para sensibilizar a 
sociedade sobre este problema. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 
Nos primeiros meses de andaina deste Plan de Igualdade non se levou a cabo 

esta acción, se ben si que se inclúe entre as prioridades para o ano que vén. 
Acción 1.1.7. Programar debates, charlas o exposicións sobre temas de 

actualidade que preocupan especialmente ás mulleres. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Ao longo destes meses programouse: 
 
- Charla prevención violencia de xénero para adolescentes: por conta de 

persoal do Centro de Recuperación Integral para vítimas de violencia de xénero da 
Secretaría Xeral de Igualdade, sobre as consecuencias desta violencia nas mulleres e 
nos nenos e nas nenas e pautas para abordala. Para o alumnado da ESO.  

 

Charla impartida o 14 de decembro no CPR Plurilingüe Nosa Señora do Carmen 
en Betanzos. 

Asistentes: Alumnado de 2.º, 3.º e 4.º da ESO, 65 nenas e nenos. 
 

- Coloquio sobre diversidade tras a proxección de Nove de Novembro a 
primeira longametraxe de temática LGTB rodada en galego co director Lázaro 
Louzau e o actor principal Brais Yanek. A proxección tivo lugar o sábado 9 de 
xuño ás 20:00 h no Cine Alfonsetti. 

 

 



 -Faladoiro do Libro: en clave de muller. O 21 de abril de 2018 o Concello colabora 
coa Asociación Lar de Unta para ofrecer una charla sobre Igualdade a cargo da 
psicóloga do Concello Marta Díaz. Asisten: 14 persoas. 

 
 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 Abordáronse o 85% das accións deste obxectivo. 

OBXECTIVO 1.2: “INVESTIGAR PARA A IGUALDADE”, PROMOVER A 
INVESTIGACIÓN SOBRE O PAPEL DA MULLER NO MUNICIPIO E DIFUNDIR OS 
ESTUDOS REALIZADOS. ABORDADO 

Acción 1.2.1. Realizar avaliacións semestrais do III Plan de Igualdade e estudos 
sobre a situación da muller no municipio e darlles difusión. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 
Unha vez rematada esta avaliación difundirase na páxina web e redes sociais, se 

ben é anual e non semestral, por iso queda como pendente. 
Acción 1.2.2. Realizar informes de impacto de xénero, en principio a políticas 

reitoras do municipio como o Plan Xeral de Ordenación Municipal ou os orzamentos, 
coa intención de que vaian estendéndose á programación de actividades e outras 
políticas municipais, e darlles difusión na páxina web do Concello. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 
Ata o momento non se realizará ningún informe de impacto de xénero nestes 

meses. 
Acción 1.2.3. Emitir as estatísticas municipais desagregadas en función do 

xénero. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 Ata o momento as estatísticas municipais aparecen desagregadas por sexo 

a petición da persoa que o solicite. 
9 Os datos de usuarios/as o de asistentes ás actividades sempre se recollen 

desagregados por sexo se é posible, aínda que esta práctica debe 
estenderse máis entre os departamentos. 

 



Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
 
9 Abordáronse o 33% das accións deste obxectivo. 

OBXECTIVO 1.3: “PREMIAR A IGUALDADE”: VALORANDO A TRAXECTORIA 
DE MULLERES LOITADORAS QUE DESAFIARON OS VALORES TRADICIONAIS 
OU QUE DESTACAN POLOS SEUS LOGROS OU POLA SÚA PROFESIÓN. 
ABORDADO 

Acción 1.3.1. Impulsar o premio Úrsula Meléndez de Texeda destinado a mulleres 
cun papel destacado e que promovan valores de igualdade. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Este ano o premio foi para as irmás Beatriz e Victoria Gómez Iglesias, a quinta 

xeración de mulleres á fronte de Calzados Escala S.L.  
Neste caso o premio pretende recoñecer a traxectoria profesional das mulleres 

dunha familia de Betanzos vinculadas ao comercio durante cinco xeracións, 
comezando desde unha taberna, a finais do século XIX, para continuar hoxe en día 
con dúas tendas de calzado. 

A nova apareceu en El Ideal Galego, Xornal de Betanzos, Betanzos e a súa 
Comarca e La Opinión. 

 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 100% das Accións abordadas 

OBXECTIVO 1.4: DARLLE A COÑECER Á VECIÑANZA O COMPROMISO QUE 
SUPÓN O III PLAN DE IGUALDADE A TRAVÉS DA SÚA DIFUSIÓN E POSTA EN 
MARCHA. ABORDADO. 

 



Acción 1.4.1. Difusión externa do III Plan de igualdade do Concello de Betanzos. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 Repartíronse 120 Plans de Igualdade e 600 dípticos explicando o III Plan entre 

entidades sociais, asociacións, clubes deportivos, concellos da zona, 
particulares, centros educativos. 

9 550 calendarios do III Plan de Igualdade entre comercios participantes en 
Betanzos en Negro, entidades sociais, asociacións, clubes deportivos, 
concellos da zona e centros educativos. 

9 550 axendas entre os /as participantes na Xuntanza Labores, entidades, 
concellos da zona e centros educativos. 

9 O Plan pode consultarse tamén na páxina web. 

 

Acción 1.4.2. Difusión interna entre o persoal do Concello do III Plan de Igualdade 
do Concello de Betanzos. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 O III Plan de Igualdade do Concello de Betanzos entregouse a moitos/as 

dos/as técnicos/as consultados para a súa redacción. 
9 O Plan pode consultarse tamén na páxina web. 

 
Grao de 

cumprimento 
ALTO MEDIO BAIXO 

   
 
9 100% Accións abordadas.  



OBXECTIVO 1.5: PROMOVER OS VALORES DA IGUALDADE ENTRE O 
PERSOAL MUNICIPAL, SENSIBILIZAR DESDE A ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CON EXEMPLOS QUE CLARIFIQUEN BOAS PRÁCTICAS. ABORDADO 

Acción 1.5.1. Elaboración de un Plan de igualdade interno de aplicación na 
Administración municipal. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Durante o mes de maio convocouse a Comisión Paritaria de Igualdade encargada de 
elaborar o estudo diagnose e o primeiro Plan de Igualdade interno do Concello de 
Betanzos.  

Xuntanzas: 9 de maio, 14 de xuño, 6 de xullo. 
Integrantes: Representantes do Concello e dos sindicatos UGT, CSIF,CCOO e CIG. 
Actividade: Aprobación do Regulamento da Comisión Paritaria, o Protocolo de acoso 
Sexual e por Razón de sexo e a metodoloxía para comezar a redacción do estudo 
diagnose do futuro plan interno, coa participación do persoal do Concello. 
 

Acción 1.5.2. Elaboración dunha guía de boas prácticas dixital para a igualdade 
para distribuír ao persoal e técnicos/as do Concello. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

O manual está elaborado hai meses e repartirase entre o persoal durante o mes de 
novembro ou decembro. 

Acción 1.5.3. Distribuír un manual de linguaxe non sexista entre o persoal e 
técnicos/as do Concello, para todas as comunicacións e documentos, mais cunha 
especial atención ás notas de prensa, a páxina web e a cartelaría, por estar cara ao 
público. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

O Servizo de Normalización Lingüística elaborou este manual no verán pasado e 
repartirase entre o persoal durante o mes de novembro ou decembro. 

Acción 1.5.4. Emprego de imaxes e mensaxes non sexistas na cartelaría que se 
publique desde o Concello para campañas de sensibilización o para a publicidade de 
actividades. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Medida recollida no Manual de boas prácticas municipais en materia de Igualdade. 
Ademais do control interno de cada área, o Servizo de Normalización Lingüística 
detecta os casos de linguaxe sexista e corríxeos. 

Acción 1.5.5. Implicar aos medios de comunicación na eliminación da linguaxe e 
imaxe sexista das mulleres, mediante as notas de prensa e as comunicacións 
municipais. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Medida recollida no Manual de boas prácticas municipais en materia de Igualdade. 
Ademais do control interno de cada área, Normalización Lingüística detecta os casos 
de linguaxe sexista e corríxeos. 



Acción 1.5.6. Incorporar criterios de igualdade nos procesos de adxudicación e 
contratación con empresas por parte do Concello. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 

Medida recollida no Manual de boas prácticas municipais en materia de Igualdade, 
falta articular os criterios e a súa posta en práctica. 

Acción 1.5.7. Incorporar a perspectiva de xénero nas subvencións municipais. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 

Medida recollida no Manual de boas prácticas municipais en materia de Igualdade, 
falta articular os criterios e a súa posta en práctica. 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 

9 Abordáronse o 71% das Accións deste obxectivo. 

OBXECTIVO 1.6: INCORPORAR AS NECESIDADES E INTERESES DAS 
MULLERES NO DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TODAS AS POLÍTICAS DA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. ABORDADO 

Acción 1.6.1. Promover accións e medidas para promover o deseño e uso dos 
espazos públicos desde a perspectiva de xénero, especialmente na eliminación das 
barreiras arquitectónicas. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Medida recollida no Manual de boas prácticas municipais en materia de Igualdade: 

Para valorar o seu cumprimento valóranse diferentes indicadores:  

9 A paridade nos procesos de planificación e decisión: no departamento de 
Urbanismo do Concello cúmprese a paridade, xa que todas as técnicas son 
mulleres. 

9 A adecuación de infraestruturas á conciliación da vida familiar, laboral e 
persoal: refírese por exemplo a accesibilidade, cuestión que se toma sen 
dúbida en conta hoxe na planificación urbanística. 

9 A seguridade e a sensación de seguridade das mulleres nos espazos públicos: 
desde Urbanismo tómase en conta a iluminación das rúas en fomento da 
seguridade cidadá. 

9 O recoñecemento das achegas das mulleres á sociedade a través de 
elementos urbanos de valor simbólico: se ben o rueiro conta con moitas máis 
rúas dedicadas a personaxes masculinos están a facer un esforzo por 
aumentar a presenza das mulleres. 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 



9 Abordouse a Acción programada 
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Obxectivos 3  
Abordados  3  100% 
Pendentes 0  

Accións  9  
Abordadas 8 89% 
Pendentes 1 11% 



OBXECTIVO 2.1: INCENTIVAR A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NA VIDA 
MUNICIPAL E IMPULSAR O ASOCIACIONISMO, ÁREAS ESPECÍFICAS DE 
MULLER NAS ASOCIACIÓNS MIXTAS E A CREACIÓN DE NOVAS 
ASOCIACIÓNS DE MULLERES OU DE HOMES POLA IGUALDADE. ABORDADO 

Acción 2.1.1. Fomentar o asociacionismo entre mulleres, e prestar apoio e 
asesoramento técnico as novas asociacións. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 O Regulamento Municipal de Participación Cidadá cita entre os seus obxectivos 

“Promover a participación dos veciños/as e entidades cidadás na xestión 
municipal no tocante ás competencias e potestades que lle corresponden á 
corporación” 

9 Actualmente Betanzos conta con 92 asociacións. 
9 O Rexistro xeral de asociacións encárgase de prestar apoio e asesoramento 

técnico as novas asociacións. 
 

Novas asociacións (novembro 2017- 5 novembro 2018) 
Decembro ASOCIACIÓN XUVENIL JUGGER BETANZOS 
Abril ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTALARÍA E SERVIZOS DO 

CASCO HISTÓRICO CHESCASCO 
Xuño INFOCA8 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA BETANZOS 
Xuño AMIGOS DO PARQUE DO PASATEMPO 

 
9 Destas 4 asociacións de nova creación só unha está presidida por unha muller. 
9 Con respecto á promoción do asociacionismo entre mulleres valorar a 

posibilidade de facer actuacións de promoción específicas do asociacionismo 
entre diversos colectivos. 

Acción 2.1.2. Manter aberta a colaboración da veciñanza a través do correo da 
Igualdade na páxina web do Concello, como canle permanente de participación e 
incidencia sobre as políticas municipais. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 
9 Na páxina web atópase a ligazón para participar no Correo da Igualdade 

dentro do departamento de Servizos Sociais, nun apartado dedicado ao 
Programa de Muller e Igualdade. Dende este correo informouse as 
asociacións de algunhas actividades que puidera ser do seu interese. 

9 Desde marzo contamos co Facebook “Betanzos Igualdade” que supón unha 
canle aberta e directa coa cidadanía, onde xa se rexistraron varias consultas 
e comentarios. 

Acción 2.1.3. Colaborar coas asociacións, (culturais, teatrais, deportivas), para 
realizar diferentes actividades de promoción da igualdade e difusión das actividades que 
realicen desde as asociacións nesta materia. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 
Desde a aprobación do III Plan de Igualdade pídese a colaboración das asociacións 

para 7 actuacións e una asociación demanda a colaboración do Concello para una 
actividade enmarcada na igualdade: 

 
-Betanzos en negro: contacto coas asociacións, telefónico e mediante o correo 



electrónico para pedir a súa participación nesta campaña contra a violencia de xénero a 
finais de novembro 2017.  
20 asociacións sociais, veciñais, deportivas, de mulleres, de comerciantes etc. 
participaron activamente realizando vídeos e fotografías de apoio, acudindo á lectura do 
manifesto ou poñendo carteis nas súas sedes. 

- Compartimos Plan: difusión en decembro 2017 por correo electrónico entre as 
asociacións desta campaña da Deputación da Coruña pedindo a súa colaboración para 
a diagnose das políticas de igualdade na comarca. 

- Difusión do III Plan de Igualdade: Reparto, envío por correo postal e por correo 
electrónico do III Plan de Igualdade ás asociacións do municipio en febreiro e marzo 
2018. 

- Actividades do día da Muller: Difusión mediante correo electrónico en marzo do 
2018. 

 - Charla “Faladoiro do libros: en clave de muller”: Con motivo dos diversos 
contactos a Asociación Lar de Unta pide a colaboración do Concello e a participación da 
técnica de igualdade para esta charla o 21 de abril de 2018.  

- Suprime o control: Difusión entre as ANPAS desta actividade de sensibilización 
contra a violencia de xénero da Deputación en abril de 2018. 

-Elas son artistas: Difusión por correo electrónico a algunhas asociacións e 
reparto de carteis deste festival de mulleres artistas en xuño de 2018. 

-Charla “Saúde e autocoidado para coidadoras”: Difusión en xuño 2018 por 
correo electrónico entre algunhas asociacións desta actividade organizada polo 
Concello e Fundación Mujeres. 

-Escola de empoderamento de mulleres do rural: difusión en setembro por 
correo electrónico ás diferentes asociacións.  

Acción 2.1.4. Promover a participación das mulleres no desenvolvemento rural e 
facilitar o acceso á información e aos recursos públicos e privados para paliar a 
situación de desvantaxe xeográfica que padecen. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Do 8 de outubro e ata o 5 de novembro Betanzos acolle a escola de apoderamento 

de mulleres do rural A iniciativa consta de dous obradoiros complementarios “Con voz 
propia” e “Conectadas”. O primeiro céntrase en traballar a autoestima, o liderado e a 
participación e a prevención das violencias machistas e o segundo nas novas 
tecnoloxías. Incluída no programa Espadela constou de cinco sesións na oficina do 
sindicato Labrego de Betanzos e na aula Cemit. Organizan Arabías e o sindicato 
labrego galego e colaboran a Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos. 



 
Acción 2.1.5. Potenciar a inclusión da perspectiva de xénero e impulsar a 

participación das mulleres en todas as áreas da planificación municipal (urbanismo, 
medio ambiente, medios de transporte e comunicación). 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 

No Manual de boas prácticas municipais en materia de igualdade inclúese este 
obxectivo pero falta articular os obxectivos e a posta en práctica. 

 
Grao de 

cumprimento 
ALTO MEDIO BAIXO 

   
 

9 80% das accións abordadas 

OBXECTIVO 2.2: FAVORECER O APODERAMENTO FEMININO E A 
VISIBILIDADE SOCIAL DA MULLER. ABORDADO 

Acción 2.2.1 Facilitar o acceso das mulleres ás novas tecnoloxías para favorecer a 
alfabetización dixital e a súa inclusión tecnolóxica. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Na aula Cemit (Centro para a modernización e a inclusión tecnolóxica) desde 

novembro de 2017 e ata 1 de novembro de 2018 realizaranse un total de 30 cursos 
destinados a alfabetización dixital. Contaron con 250 asistentes, 92 homes e 158 
mulleres, dato que pon de relevancia o interese destas en mellorar o seu coñecemento 
tecnolóxico. 
LibreOffice Writer. 11/12/2017-14/12/2017 
Participantes: 9 mulleres + 2 homes 
Mecanografía . 26/12/2017-29/12/2017 
Participantes: 13 mulleres + 3 homes 



Mecanografía . 26/12/2017-28/12/2017 
Participantes: 6 mulleres + 5 homes 
Elaboración de presentacións. 11/07/2017-14/07/2017 
Participantes: 5 mulleres 
Trámites electrónicos: 02/02/2018 
Participantes: 4 mulleres + 1 home 
Elabora o teu CV . 19/02/2018 
Participantes: 5 mulleres + 3 homes 
Búsqueda de emprego por Internet e Redes Sociais. 20/02/2018-22/02/2018 
Participantes: 2 mulleres + 3 homes 
Iniciación á Informática: 26/02/2018-01/03/2018 
Participantes: 6 mulleres + 7 homes 
Utiliza WhatsApp : 09/03/2018 
Participantes: 3 mulleres 
Iniciación á Informática ( Asociación As Minas ). 12/03/2018-30/04/2018 
Participantes: 4 mulleres + 1 home 
Utiliza Facebook: 16/03/2018 
Participantes: 3 mulleres + 2 homes 
Iniciación ao Correo Electrónico . 20/03/2018-22/03/2018 
Participantes: 5 mulleres + 4 homes 
Utiliza Twitter : 27/03/2018 
Participantes: 3 mulleres + 1 home 
Iniciación á Informática (Asociación San Martiño ) 02/04/2018-30/04/2018 
Participantes: 4 mulleres + 2 homes 
Iniciación á Informática: 03/04/2018-12/04/2018 
Participantes: 4 mulleres + 3 homes 
Mecanografía 09/04/2018-18/04/2018 
Participantes: 6 mulleres + 2 homes 
Iniciación a LibreOffice Writer: 23/04/2018-30/04/2018 
Participantes: 10 mulleres + 5 homes 
Iniciación á Informática (Centro Social Saavedra Meneses ) 07/05/ - 30/05/2018 
Participantes: 4 mulleres 
Taller práctico de uso do móbil e da tablet . 29/05/2018 - 05/06/2018 
Participantes: 8 mulleres + 3 homes 
Iniciación á Informática (Centro Social Xanrozo Grupo I ). 11/06 - 29/08/2018 
Participantes: 3 mulleres + 2 homes 
Iniciación á Informática (Centro Social Xanrozo Grupo II ). 11/06 - 29/08/2018 
Participantes: 2 mulleres + 2 homes 
Aprende a usar o móbil 12/06/2018- 14/06/2018 
Participantes: 7 mulleres + 3 homes 
Aprende a usar a tablet 26/06/2018 - 28/06/2018 
Participantes: 4 mulleres 
Iniciación á Informática . 09/07/2018-13/07/2018 
Participantes: 7 mulleres + 5 homes 
Búsqueda de Emprego a través de Internet . 16/07/2018- 19/07/2018 
Participantes: 6 mulleres + 1 home 
Mecanografía. 23/07/2018-27/07/2018 
Participantes: 6 mulleres + 2 homes 
Taller de robótica e programación: 03/09/2018 
2 mulleres 14 homes 
Compra e vende por Internet : 28/09/2018 
2 mulleres 2 homes 



Iniciación á Informática Grupo I Centro Social Infesta Asociación O Norte:  
01/10/2018 – 31/10/2018 
2 mulleres 3 homes 
Iniciación á Informática Grupo II Centro Social Infesta Asociación O Norte:  
01/10/2018 – 31/10/2018 
2 mulleres 4 homes 
Iniciación á Informática : 15/10/2018 – 25/10/2018 
5 mulleres 7 homes 

 
 
Acción 2.2.2. Visibilizar as achegas das mulleres nos todos nos ámbitos e poñer en 

valor o seu papel na historia e na actualidade. 
Resultado: Abordada  
INDICADORES 
 

N.º de actividades ou campañas destinadas a este fin: 7 
 

En redes sociais desde “Betanzos Igualdade” visibilízanse as achegas 
das mulleres a diferentes ámbitos: destacase semanalmente o perfil dunha 
muller pioneira ou destacada e tamén compártese calquera mención en prensa 
a mulleres galegas significativas. 

- Exposición bibliográfica: Escritoras Galegas contemporáneas: a 
exposición bibliográfica, enmarcada nos actos do día dá muller, contou con 30 
títulos de 25 autoras galegas. No Facebook Betanzos Igualdade cada día 
publicaron un dos libros da expo falando de cada autora. 

 
- Exposición bibliográfica “Os vosos libros favoritos protagonizados por 

mulleres”: os títulos expostos en xuño na biblioteca municipal xurdiron das 
achegas que, durante todo o mes de marzo e con motivo do Día Internacional 
da Muller, 27 persoas fixeron tanto en redes sociais como presencialmente. En 
total recomendaron 42 libros protagonizados por mulleres. Durante xuño no 
facebook Betanzos Igualdade cada día publicaron un dos libros da expo. 
 



 
 
- Premio Úrsula Meléndez de Texeda: Desde o 2009 o Concello de Betanzos 

outorga coincidindo co 8 de marzo, Día Internacional da Muller, este premio 
destinado a recoñecer o labor colectivo ou individual de quen coa súa 
actividade persoal ou profesional coopere na promoción da igualdade entre 
ambos os sexos. Este ano outorgouse a Calzados Escala, concretamente a 5 
mulleres dedicadas ao comercio durante 5 xeracións. 

- Concurso fotográfico “O papel da muller betanceira hoxe”: para o 
alumnado da ESO, ciclos e bacharelato durante o mes de marzo. Ademais de 
ofrecer tres premios de material escolar, serviu para seleccionar as fotos que 
formaron parte da exposición “Mulleres en Betanzos; dous séculos”. 

 
- Exposición fotográfica “A muller en Betanzos, dous séculos”: A mostra 

supuxo un percorrido polo papel da muller desde o século pasado e ata hoxe. 
Para lograr este obxectivo a exposición contou con imaxes do Arquivo 
Municipal e fotografías actuais que realizou o alumnado do IES Francisco 
Aguiar e que foron seleccionadas polo xurado do concurso fotográfico “O papel 
da muller betanceira hoxe”.  



 
 
- Elas son artistas: Festival destinado a destacar o papel da muller nas artes. O 

Concello de Betanzos participou ofrecendo unha sesión vermú que correu a 
cargo da actuación do grupo “Blues do País”, coa voz da cantante Bieitta 
James. Simultaneamente e mentres soaba a música, realizarase en vivo unha 
obra pictórica de aproximadamente 200x135cm, sobre a muller por conta do 
colectivo XUNTAS, que contou coa participación popular. Para os/as, máis 
peques La Niña del Arcoíris realizou unha pintura xunto cos/coas que quixeron 
participar. A cita foi o 2 de xuño. As diversas propostas culturais 
desenvolveranse, ademais de en Betanzos, nos concellos da Coruña, Arteixo, 
Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada. A iniciativa foi galardoada cun dos premios 
de ideas Luisa Villalta outorgado pola Deputación da Coruña. 

 
 



 
 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 2.3: FACILITAR A INTEGRACIÓN SOCIAL DAS MULLERES 
PERTENCENTES A GRUPOS DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. 
ABORDADO 

Acción 2.3.1. Atender necesidades específicas das mulleres en situación de 
especial vulnerabilidade dende a rede ordinaria de Servizos Sociais. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 



Desde Servizos Sociais desenvólvense 4 servizos destinados a atender as 
necesidades específicas dos/as usuarios/as: Programa Orientación e Información, 
Programa Prevención e Inserción, e dependente do Consorcio das Mariñas a 
asesoría xurídica e o Gabinete de Inserción Socio-Laboral. 
Acción 2.3.2. Informar e difundir os recursos e servizos de axuda existentes para ás 
mulleres desde a administración pública e privada. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 
Durante o ano 2017 foron atendidas en Servizos Sociais 2825 mulleres que 

demandaban información e asesoramento sobre os recursos e servizos de axuda 
existentes. 

 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 100% das accións abordadas 
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Accións  11  
Abordadas 10 91% 
Pendentes 1 9% 

Obxectivos 4  
Abordados  4 100% 
Pendentes 0 0% 



OBXECTIVO 3.1 COLABORAR COS CENTROS EDUCATIVOS PARA 
PROMOVER O VALOR DA IGUALDADE DE TRATO E DE OPORTUNIDADES 
NOS DIFERENTES NIVEIS EDUCATIVOS (ESCOLA INFANTIL, COLEXIOS, 
INSTITUTOS). ABORDADO. 

Acción 3.1.1. Oferta aos centros educativos ao principio de curso dunha 
programación unificada de actividades para a planificación do seu desenvolvemento 
ao longo do curso, co obxectivo do aprendizaxe de relacións respectuosas, valorar a 
igualdade, resolución pacífica de conflitos, eliminación de estereotipos de xénero, 
xogos e xoguetes non sexistas, etc. 

Resultado: Abordada  
INDICADORES 

Durante o mes de outubro de 2017 mantivéronse reunións cos equipos directivos do 
CEIP Vales Villamarín, CPR Atocha, e os IES As Mariñas e Francisco Aguiar, para 
presentar a programación do Concello da área de Igualdade e acordar as actividades 
máis interesantes para cada centro. Posteriormente remítense correos electrónicos 
para que elixisen as que ían a levar a cabo. Para este ano 2018 tamén elaborouse 
unha programación que avaliaríase o ano que vén. 
 
Programación Actividades Igualdade Curso 2017-2018 

PARA TODAS AS IDADES: 

EN NEGRO CONTRA A VIOLENCIA 
Idades Todas 
Descrición  9 Adhesión á campaña “En Negro contra a violencia” na que 

participan ata o momento 63 concellos galegos. 
9 Tinguiremos de negro Betanzos en sinal de loito co motivo do 

25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia contra a 
Muller. 

9 Na campaña participan comercios, particulares, hosteleiros, 
clubs deportivos e pedimos tamén a implicación dos centros 
educativos.  

9 Na web http://www.ennegrocontraaviolencia.gal/ estarán a 
disposición dos centros educativos diversos carteis para 
imprimir  

9 Trátase de facer unha unidade didáctica a través no foro na 
web, ademais perfomances, vídeos ou fotos portando os 
carteis en repulsa pola violencia.  

Obxectivos Trátase dunha campaña de participación principalmente, coa que se 
pretende implicar as/os nenas/nenos na loita contra a violencia de 
xénero 

Material 9 Cartelaría a imprimir na web 
9 Gravadora de vídeo ou máquina de fotos ou móbil. 

Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Desenvolvemento novembro. 

 
Resultado actividade en Acción 6.1.9. 

 



EXPOSICIÓN: MULLERES EN BETANZOS; DOUS SÉCULOS 
Idades ------------------------ 
Descrición  9 Convocamos ao alumnado a que participe coas súas propias 

fotografías na exposición: Mulleres en Betanzos; dous 
séculos. 

9 As mellores fotografías formarán parte da exposición 
9 Trátase de recoller imaxes que representen o papel que ten 

hoxe a muller, para comparalo coas fotos que do século 
pasado constan no arquivo municipal. 

Obxectivos Mover á reflexión sobre a evolución do papel das mulleres ao longo 
dos dous últimos séculos ata agora. 

Material Cámara de fotos ou móbil 
Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Primeiro cuadrimestre do ano 

 
 

Resultado actividade en Acción 7.1.4 
 

CREATIVIDADE POLA IGUALDADE 
Idades Todas 
Descrición  9 Convocar unha exposición conxunta de todo o alumnado e 

premiar os tres mellores debuxos ou carteis para o 8 de 
marzo, Día Internacional da Muller. 

9 1.º, 2.º e 3.º premio consistirá en material escolar. 
Obxectivos Lograr que o alumnado empregue a súa creatividade en loitar pola 

igualdade.  
Material ----------- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Abril. 
9 Desenvolvemento marzo. 
9 Inauguración exposición. Por determinar. 

 
Exposición conxunta prevista para marzo 2019. Cada centro realizou 

exposicións individuais. 
 

INFANTIL: 

CONTACONTOS: DEMOS A VOLTA AO CONTO 
Idades 0-6 anos 
Descrición  Branconeves encárgase das tarefas do fogar mentres as ananiñas 

van á mina para traballar. Demos a volta ao conto. 
Obxectivos Romper cos estereotipos de xénero transmitidos polos contos de 

fadas. 
Material -------- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Unha sesión por centro. 
9 30 alumnas/os en cada sesión. 
9 Posteriormente pode dedicarse unha clase a que as /os 

nenas/nenos, xoguen a ser Branconeves e as ananiñas e 
repartir e facer as tarefas do fogar. 

 
Resultado actividade en Acción 1.1.3. 



PRIMARIA: 

CONTACONTOS POLA IGUALDADE 
Idades 6-12 anos 
Descrición  Actividade destinada a desterrar os estereotipos de xénero mediante 

os contos. En colaboración co Servizo de Normalización Lingüística 
do Concello. 

Obxectivos Promover o emprego oral da lingua galega e potenciar o seu uso 
entre as nenas a través de actividades baseadas en contidos de 
igualdade e dinamización lingüística. 

Material ------------- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Unha por centro 
9 80 alumnas/os en cada taller  
9 Semana do 21 de febreiro día da lingua materna 

Resultado actividade en Acción 7.1.10. 

SECUNDARIA, BACHARELATO, CICLOS: 

 
BETANZOS EN FEMININO 

Idades 12-18 anos 
Descrición  Roteiro a pé polo municipio no que faise un repaso a historia da 

muller en Betanzos. Xestión: Turismo  
Obxectivos Promover entre o alumnado a reflexión sobre o papel da muller na 

historia de Betanzos e como evolucionou ata os nosos días. 
Material Ficha didáctica  
Dispoñibilidade 
da actividade 

9 Meses de novembro, febreiro e marzo. 
9 Un roteiro por centro educativo. 
9 Máximo 50 participantes  
9 Un/unha mestre/mestra debe acompañar ao alumnado no 

roteiro.  
9 Posteriormente pode dedicarse unha clase a falar do papel da 

muller na historia de Betanzos 
 

Resultado actividade en Acción 7.3.2. 
 

CHARLA DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
Idades Adolescentes, nais e pais, ANPAS 
Descrición  9 Tanto nais/pais como as/os súas/seus fillas/fillos poden 

resolver dúbidas respecto cómo abordar as primeiras 
relacións de parella, identificación e regulación de emocións e 
sentimentos, orientacións sexuais, identidades de xénero, 
sexualidade… 

9 A charla está organizada pola Deputación da Coruña dentro 
da campaña “Quen dixo medo?” 

9 Impartida por unha sexóloga 
Obxectivos 9 Eliminar crenzas e prexuízos infundados arredor da 

sexualidade. 
9 Desenvolver unha actitude de naturalidade, entendendo esta 



como unha forma de comunicación humana, fonte de saúde, 
pracer, afecto e cando así se desexe de reprodución 

9 Establecer claves e pautas para o diálogo sobre temas 
sexuais no interior do núcleo familiar 

9 Desenvolver unha ética social, onde as relacións se baseen 
na igualdade, no respecto e na responsabilidade 

9 Abordar a diversidade sexual e de xénero para transformar a 
sociedade acadando a aceptación de calquera forma de ser, 
con iguais dereitos, liberdades e oportunidades. 

Material ----- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

Sábado 30 setembro  
11:00 h-13:00 h 

 
-Charla afectivo-sexual: a charla, impartida por unha sexóloga, estivo destinada a 

nais, pais, adolescentes e público en xeral e enmárcase na campaña sensibilización 
contra a violencia de xénero “QUEN DIXO MEDO" levada a cabo pola Deputación da 
Coruña. 

 

 

Charla impartida o 30 de setembro no Liceo de Betanzos. 

Asistentes: 14 persoas, 7 mulleres e 7 homes de 11 a 55 anos 

 
CHARLA PREVENCIÓN VIOLENCIA DE XÉNERO 

Idades 14-15 anos 
Descrición  Charlas informativas a cargo de persoal do Centro de Recuperación 

Integral para vítimas de violencia de xénero sobre as consecuencias 
desta violencia nas mulleres nos nenos e nas nenas e pautas para a 
súa abordaxe. As charlas terán unha duración aproximada de 1h, no 
día e hora que se determine. 
Actividade desenvolvida pola Secretaría Xeral de Igualdade 

Obxectivos Previr a violencia de xénero 
Material ------ 
Dispoñibilidade 
da actividade 

14,15, 29, 30 de novembro ou decembro 

 
Resultado actividade en Acción 6.1.2. 



 

SUXESTIÓNS PARA DESENVOLVER NO CENTRO: 

MULLERES NA HISTORIA 
Idades Todas 
Descrición  Propoñerlle aos equipos directivos dos centros educativos dedicar 

unha xornada a perfilar a figura de mulleres importantes na historia. 
Cada profesor/a poderá falar daquelas que destacaron nas súas 
materias, (literatura, matemáticas, historia, ciencia...) cunha especial 
atención ás mulleres galegas. 

Obxectivos Visibilizar o papel da muller na historia. 
Material ------ 
Dispoñibilidade 
da actividade 

Pode coincidir co 8 de marzo, Día Internacional da Muller, co 28 de 
maio día Internacional de Acción pola Saúde da Muller, co 11 de 
febreiro Día da Muller e da Nena na Ciencia. 

 
Resultado actividade en Acción 3.2.1. 

 
TEATRO NA AULA CONTRA O SEXISMO 

Idades Todas 
Descrición  A actividade xorde dunha das propostas para o III Plan de Igualdade. 

Propoñer aos equipos directivos dos centros educativos dedicar unha 
xornada a dramatizar en clase escenas da vida cotiá con 
connotacións sexistas para que poidan ser debatidas polo alumnado, 
analizando as personaxes que sofren e como se podería evitar. 

Obxectivos 9 Concienciar ao alumnado con respecto á igualdade de 
xénero. 

9 Poñer de manifesto que o machismo ten consecuencias e 
causa dor. 

9 Promover o debate e a reflexión no alumnado. 
Material ------- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

Calquera momento do ano. 

 
Resultado actividade en Acción 3.2.2. 

 
EXPOSICIÓN SORRISOS TRANSFORMADORES 

Idades Todas 
Descrición  Propoñer aos equipos directivos dos centros educativos unha visita á 

exposición fotográfica “Sorrisos Transformadores” unha iniciativa da 
Deputación de Pontevedra, en colaboración coa Asociación de 
Familias de Menores Trans de Galicia (ARELAS), con fotografías de 
Noemí Chantada. 

Obxectivos 9 A visibilización, sensibilización e naturalización do colectivo 
trans para promover a igualdade de oportunidades, o 
respecto á diversidade e o dereito a ser diferentes. 

9 Prever actitudes e comportamentos discriminatorios por 
orientación sexual ou identidade de xénero e combater o 
acoso escolar por estes dous motivos, favorecendo a 
visibilidade do alumnado LGTBI e a plena normalidade das 



orientacións sexuais e as identidades de xénero. 
Material ------- 
Dispoñibilidade 
da actividade 

A exposición estará en Betanzos o 18/06/2018 ata 02/07/2018 (Datas 
por confirmar) 

 
Resultado actividade en Acción 1.1.5. (Finalmente por inconvenientes por 

parte da Deputación de Pontevedra a exposición inaugurouse cando o curso xa 
estaba finalizado) 

Formulario de inscrición ás actividades igualdade de xénero e 
coeducación nos centros educativos 2017-2018 

Centro________________________________________________________ 
Por favor, marque con unha “x” só as actividades nas que o centro educativo estea 

interesado en participar; 
Actividades Participación 
Para todas as idades 
En negro contra a violencia Participación 

 
 

Necesidade 
de material: N.º de 
camisetas 

 

Concurso fotográfico e exposición: Mulleres en 
Betanzos; dous séculos 

 

Concurso de carteis 8 de marzo: Creatividade pola 
igualdade 

 

Infantil 
Contacontos: Demos a volta ao conto  
Primaria 
Contacontos pola igualdade  
Secundaria, Bacharelato, Ciclos: 
Roteiro polo municipio: Betanzos en feminino  
Charla prevención violencia de xénero Preferencia  

con respecto a 
idades 

 

Preferencia 
canto a datas(14,15, 
29, 30 de novembro 
ou mes de 
decembro) 

 

Suxerencias para desenvolver polo centro: 
Mulleres na Historia  
Teatro na clase contra o sexismo  
Exposición: Sorrisos Transformadores  
 
Comentarios: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acción 3.1.2. Levar a cabo actividades orientadas a promover actitudes favorables 

cara a diversificación formativa, para que o alumnado non se guíe por prexuízos de 

 



xénero á hora de elixir a súa profesión ou formación. 
Resultado: Abordada  
INDICADORES 
O obxectivo abórdase durante o contacontos “Somos iguais”, concretamente 

dedicouse un dos contos a falar de como un neno quería bailar aproveitando para 
tratar o tema dos prexuízos de xénero á hora de escoller unha profesión. O 
contacontos estivo a cargo de Raquel Queizás para o alumnado de primaria do CEIP 
Francisco Vales Villamarín e do CPR Nosa Señora do Carme “Atocha” dentro do Día 
internacional da lingua materna en tres sesións. 

 Máis información da actividade en Acción 7.1.10. 
Acción 3.1.3. Inculcar ao alumnado o espírito crítico sobre o sexismo que pervive 

na sociedade analizando escenas ou letras actuais que conteñen micromachismos. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
A Deputación da Coruña xa informou ao Concello de que para o curso 2018-2019 

impartirá o obradoiro “Escoita o meu son” dentro da campaña “Quen dixo medo” co 
obxectivo de que os/as adolescentes analicen as letras de cancións actuais repletas 
de micromachismos. Xa están as datas previstas do obradoiro para xaneiro do 2019. 

 
 

 
 
Acción 3.1.4. Ofrecer nos centros educativos o testemuño dalgunha persoa que 

sufrise unha experiencia dura a causa do sexismo, malos tratos ou homofobia. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 
A actividade queda pendente para o curso que vén. Foi unha das suxeridas 

durante o período de participación para elaborar o III Plan de Igualdade. 
Acción 3.1.5. Obradoiros de prevención de drogodependencias baixo a 

perspectiva de xénero tanto en primaria como en secundaria. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante o curso 2017-2018 o Servizo de prevención de drogodependencias do 

Concello levou a cabo charlas para aproximadamente 250 alumnos e alumnas de 
primaria, 759 de secundaria e 59 de Formación Profesional Básica. Ademais 93 
alumnas e alumnos de primaria participaron do obradoiro de bebidas saudables. O que 
fai un total de 1161 alumnas e alumnos dos centros educativos de Betanzos. 

 
 
 
 
Acción 3.1.6. Seguimento da escolarización de nenas e adolescentes 

pertencentes a minorías étnicas ou culturais pouco favorecidas. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 



Dentro do programa de Educación Familiar levouse a cabo o seguimento da 
escolarización de 41 menores durante todo o ano 2017 e 39 menores durante o 
primeiros sete meses de 2018. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 83% das accións abordadas 

OBXECTIVO 3.2 TRABALLAR ESTREITAMENTE COS EQUIPOS 
DIRECTIVOS DOS CENTROS EDUCATIVOS E PROPOÑER QUE O 
PROFESORADO DEDIQUE ALGUNHAS DAS SÚAS CLASES A IGUALDADE 
E A COEDUCACIÓN. ABORDADO. 

Acción 3.2.1. “Mulleres na Historia”; propoñer aos equipos directivos dos centros 
educativos dedicar unha xornada a perfilar a figura de mulleres importantes na 
historia. Cada profesor/a poderá falar daquelas que destacaron nas súas materias 
(literatura, matemáticas, historia, ciencia...) cunha especial atención ás mulleres 
galegas. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 Efectivamente na Programación Actividades Igualdade curso 2017-2018 

inclúese esta proposta.  
9 Os equipos directivos fixeron diversas actividades como unhas tarxetas coas 

mulleres escritoras expostas no IES Francisco Aguiar o un mapa coas mulleres 
representativas de varios países no CP Vales Villamarín. 

Acción 3.2.2. “Dramatizar en clase escenas da vida cotiá con connotacións 
sexistas para que poidan ser debatidas polo alumnado, analizando as personaxes 
que sofren e como se podía evitar. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 Efectivamente na Programación Actividades Igualdade Curso 2017-2018 

inclúese esta proposta.  
9 Desde os centros educativos fixeron actividades como no CPR Nuestra Señora 

del Carmen coa análise de situacións con connotacións machistas e xogos de 
rol onde nenos e nenas asumían diferentes papeis con motivo de Betanzos en 
negro durante o mes de novembro. 

 
Grao de 

cumprimento 
ALTO MEDIO BAIXO 

   
 
- 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 3.3 INCLUÍR A COEDUCACIÓN E A IGUALDADE COMO 
PARTE INTEGRANTE E FUNDAMENTAL DOS CAMPAMENTOS 
MUNICIPAIS DURANTE AS VACACIÓNS ESCOLARES. ABORDADO. 



Acción 3.3.1. Introducir a perspectiva de xénero nos campamentos municipais 
onde a igualdade e a coeducación sexa protagonista (favorecer a autonomía do 
alumnado no ámbito doméstico, xogos, contacontos…) e elaborar un manual de boas 
prácticas en igualdade e linguaxe non sexista para esta actividade. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Efectivamente remitiuse á empresa adxudicataria dos campamentos 

recomendacións para a coeducación e a igualdade incluídas nun manual de boas 
prácticas. 

 

Boas prácticas en Igualdade para os campamentos de conciliación 
Decálogo 

 
111)))   Uso de linguaxe non sexista e actividades inclusivas. 

Non invisibilizar á nenas mediante o uso do xenérico masculino: “Imos 
todos” non sería o correcto, “todos e todas” sí. Tamén pode usarse a linguaxe 
inclusiva e empregar por exemplo “as persoas” ou “o grupo”. 

 
222)))   Integrar a perspectiva da igualdade de xénero e facelo de xeito transversal en todas 

as actividades. 
Aínda que poden programarse actividades específicas de igualdade, 

traballar nun xogo dunha duración determinada non sirve de nada se o resto de 
actividades non integran a perspectiva de xénero.  

 
333)))   Promover a conciencia da estrutura desigual da sociedade. 

 
444)))   Buscar la transgresión de roles estereotipados. 

É importante desterrar os estereotipos por iso convén que os nenos e as 
nenas vexan monitores e monitoras, porque se non aprenden que o papel de 
coidadoras é feminino.  

 
555)))   Visibilizar as prácticas de desigualdade cara ás mulleres para a súa eliminación. 

 
666)))   Non programar xogos sexistas “príncipe valente e princesas fermosas”, “nais e pais 

tradicionais", etc. 
 

777)))   Non hai tarefas nin regalos nin actividades nin deportes para nenas e para nenos 
diferenciadas. 

 
888)))   Identificar que todos/as somos diferentes e que todos os aspectos físicos son 

bonitos. 
 

999)))   Previr a violencia de xénero: relaciones en igualdade. 
Non permitir bromas o comportamentos que xustifican ou reproducen 

actitudes machistas 
 

111000)))    Aprendizaxe da resolución de conflitos de forma no violenta. 
- Se se produce algún conflito violento no convén quitar importancia, con 

máis razón se é dun neno cara a unha nena, debe ser abordada e non 
normalizada.  



Suxestións de actividades específicas de igualdade 

- Contacontos tradicionais cambiando o xénero “O príncipe cinsento” 3-9 anos. 
- Actuar nunha obra de teatro cambiando o xénero “Romea e Julieto”. Todas as 

idades. 
- Deportes sen distinción de xénero. 
- “A miña nai é bombeira” , o xénero non determina a profesión. 
- “Os xoguetes non teñen xénero” 
- Os roles na familia en igualdade… 

 
Grao de 

cumprimento 
ALTO MEDIO BAIXO 

   
 
- 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 3.4. SENSIBILIZAR ÁS FAMILIAS SOBRE A PROMOCIÓN DA 
EDUCACIÓN EN IGUALDADE ENTRE OS SEUS FILLOS E FILLAS E A 
CORRESPONSABILIDADE. ABORDADO. 

Acción 3.4.1. Escola de nais e pais: estratexias para a educación, fomento da 
corresponsabilidade, a coeducación e a prevención da violencia. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Durante o curso escolar 2017-2018 asistiron un total de 34 nais e pais á Escola de 
Nais e Pais organizada polo Servizo de Prevención de Drogodependencias do 
Concello. Por sexos, foron 29 nais e 5 pais as persoas participantes. 
 

Acción 3.4.2. Aproveitar os campamentos municipais de vacacións escolares 
para promover a coeducación e a corresponsabilidade entre as familias. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 A acción abordouse a través do Decálogo de Boas Prácticas en igualdade para os 
campamentos municipais no período de vacacións escolares. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área 4: Emprego, Conciliación e Formación 
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Obxectivos 4  
Abordados  4 100% 
Pendentes 0 0% 

Accións  18  
Abordadas 16 89% 
Pendentes 2 11% 



OBXECTIVO 4.1. MELLORAR AS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DAS 
MULLERES PARA FACILITAR A INSERCIÓN LABORAL DENDE UNA 
PERSPECTIVA IGUALITARIA E MELLORAR A SÚAS POSIBILIDADES DE 
CONTRATACIÓN. ABORDADO. 

Acción 4.1.1. Deseño e impartición de obradoiros de orientación laboral e 
técnicas de busca de emprego adaptadas as necesidades concretas do mercado 
laboral e das persoas usuarias. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Os obradoiros de orientación laboral e técnicas de busca de emprego impartidos 

na aula Cemit de Betanzos desde novembro de 2017 e ata o 1 de novembro de 2018 
son 3 e deles participaron 13 mulleres e 7 homes. 

 
Elabora o teu CV . 19/02/2018 
Participantes: 5 mulleres + 3 homes 
Búsqueda de emprego por Internet e Redes Sociais. 20/02/2018-22/02/2018 
Participantes: 2 mulleres + 3 homes 
Búsqueda de emprego a través de Internet . 16/07/2018- 19/07/2018 
Participantes: 6 mulleres + 1 home 

 
Acción 4.1.2. Orientación laboral baixo a perspectiva de xénero cunha especial 

atención ás mulleres con dificultades de inserción laboral. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O servizo de orientación laboral do Concello atendeu entre novembro de 2017 e 

ata o 25 outubro de 2018 a  664 usuarios/as, 397 mulleres e 267 homes baixo unha 
perspectiva de xénero. 

Acción 4.1.3. Promover o acceso á formación das mulleres con risco de 
exclusión social 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Servizos Sociais acolleu o curso de competencias clave, unha edición de mañá e 
outra de tarde que comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica 
en diferentes áreas de coñecemento e que permiten acceder ao certificado de 
profesionalidade. As mulleres foron maioría. 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE BETANZOS MAÑÁ 
 

HOMES 
 

MULLERES TOTAL % MULLERES 

7 
 

16 23 70% 

 
COMPETENCIAS CLAVE BETANZOS TARDE 

 
5 
 

12 17 71% 

 



TOTAL 
 

12 28 40 70% 
 

 
 

Acción 4.1.4. Facilitar o acceso das mulleres menores de 30 anos ao mercado de 
traballo. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Desde novembro de 2017 e ata o 25 de outubro de 2018 o servizo de orientación 
laboral atendeu a 31 mulleres e 28 homes menores de 30 anos dentro do programa de 
Garantía Xuvenil. 

Acción 4.1.5. Información ás mulleres sobre os dereitos xerais que afectan á súa 
vida laboral, medidas de conciliación e atención colectivos inmigrantes, etc. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O Servizo de Orientación Laboral atendeu a 397 mulleres para consultas sobre a 

súa vida laboral, conciliación ou atención a colectivos inmigrantes desde novembro de 
2017 e ata o 25 de outubro de 2018. Tamén atendeu a 23 mulleres abríndolles 
itinerarios personalizados de inserción e itinerarios de garantía xuvenil. 

Acción 4.1.6. Información ao empresariado sobre os recursos, as axudas e os 
incentivos que existen para a contratación de mulleres e doutros colectivos con 
dificultades de inserción. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde o Servizo de Orientación Laboral atendeuse a 3 empresarios/as, homes e 

mulleres sobre estas cuestións no período de tempo anteriormente citado. Desde a 
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local asesorouse a 23 persoas interesadas 
en emprender resolvendo calquera tipo de dúbida de estes ou outros aspectos. 

Acción 4.1.7. Impartición de obradoiros de capacitación laboral relacionados co 
coidado e a atención á dependencia. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 
- Obradoiro: Promoción e intervención socioeducativa a persoas con 

discapacidade: a actividade realizase con outros concellos da comarca. As 
asistentes do municipio de Betanzos foron 3 mulleres.  

- Obradoiro: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en 
institucións sociais: a actividade realizase con outros concellos da comarca. 
As asistentes do municipio de Betanzos foron 3 mulleres. 

 
Tamén se ofreceron outras actividades formativas desde o Concello desde 

novembro de 2017 ata outubro de 2018: 
 
-Curso de Dinamización Comunitaria: inclúe asistentes doutros concellos da 
comarca, de 15 persoas seleccionadas, 14 mulleres e 1 home. 
-Curso de Monitor/a de Tempo Libre: 15 mulleres e 7 homes. 
 

Como apunte destacar que o coidado de persoas dependentes, o social e o educativo 
son ramas laborais que seguen copadas por mulleres. 
 
 

Grao de ALTO MEDIO BAIXO 



cumprimento    
 
- 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 4.2. PROMOVER O EMPRENDEMENTO ENTRE AS 
MULLERES, MEDIANTE A DIFUSIÓN DE IDEAS IMPULSADAS POR ELAS 
E O INCENTIVO PARA QUE OUTRAS POÑAN EN MARCHA O SEU 
NEGOCIO. ABORDADO. 

Acción 4.2.1. Procurar asesoramento a aquelas mulleres interesadas en 
emprender 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde a Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local asesorouse a 23 persoas 

interesadas en emprender, delas 14 eran mulleres, desde novembro de 2017 e ata 
primeiros de agosto de 2018.  

Acción 4.2.2. Instaurar un premio anual para galardoar o labor das mulleres 
emprendedoras dese ano. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 
A acción se desenvolverá entre os meses de decembro de 2018 ou xaneiro de 

2019. 
Acción 4.2.3. Realizar xuntanzas entre mulleres emprendedoras co fin de servir de 

motivación e axuda e de establecer redes de cooperación empresarial. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 
A acción se desenvolverá entre os meses de decembro de 2018 ou xaneiro de 

2019. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 33 % das accións abordadas 

OBXECTIVO 4.3. FOMENTAR ENTRE A POBOACIÓN BETANCEIRA A 
CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL DENDE UNHA 
PERSPECTIVA DE XÉNERO. ABORDADO. 

Acción 4.3.1. Organizar, realizar, impulsar e difundir os campamentos municipais 
como unha alternativa de conciliación para o período de vacacións escolares. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

O Servizo de Campamentos Urbanos Municipais supón unha alternativa de lecer para 
os/as nenos/as de 3 a 12 anos do municipio de Betanzos, coa finalidade da 
conciliación das responsabilidades familiares, persoais e profesionais ao mesmo 
tempo que garante a igualdade de oportunidades. Tamén persegue contribuír a 



diminución das desigualdades sociais e favorecer a integración dos/as menores en 
risco de exclusión social. Tanto transversalmente como en actividades específicas 
traballarase a igualdade de xénero e a normalización lingüística. 

 Campamento de Nadal 
 
Difusión: 30 carteis e nota de prensa, (repercusión en Acción 1.1.4.). 
 
 
 

 
 

 

Semanas Nenas Nenos Total 

1ª semana 6 12 18 

2ª semana 6 13 19 

 

Campamentos de verán “Betanzos de cerca” 
 

Difusión: 50 carteis e nota de prensa, (unha xenérica ao abrirse o primeiro prazo de 
inscrición e tres máis avisando as nais e pais da publicación da listaxe de 
admitidas/os) (repercusión en Acción 1.1.4.). 



 

 

Quendas Nenas Nenos Total 

1ª quenda 22 28 50 

2ª quenda 23 27 50 

3ª quenda 21 29 50 

*Asistentes definitivas/os tras baixas e altas, despois do sorteo público.  

Acción 4.3.2. Informar, impulsar e difundir o servizo da Escola Infantil Municipal 
como unha alternativa de conciliación para as familias betanceiras. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 



A Escola Infantil Municipal desempeña una dobre función, dunha banda un 
proxecto educativo para as nenas e os nenos de cero a tres anos, e doutra, facilitan a 
conciliación da vida laboral e familiar configurándose como recurso de apoio á familia 
no desempeño das súas funcións de socialización e atención á infancia. 
 
Curso 2017-2018  
 
 

Nenas Nenos Total 

31 31 62 

 
 

Acción 4.3.3. Informar, impulsar e difundir o servizo de madrugadores/as e de 
comedor como unha alternativa de conciliación para as familias betanceiras. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Servizo de Madrugadores 
 

O servizo de madrugadores con ou sen almorzo, ofrece en días lectivos e en 
horario de mañás antes do comezo das clases, un labor de coidado aos/ás escolares 
do CEIP Francisco Vales Villamarín. A inscrición lévase a cabo nos Servizos Sociais 
do Concello. 

Curso 2017-2018  
 

Servizo Madrugadores 
Nenas 44 
Nenos 73 
Total 117 

 

Servizo de Comedor 
O servizo de comedor pretende prestar un apoio ás familias con menores a cargo, 

que favoreza a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e a adquisición de 
valores e hábitos saudables desde a infancia, ademais de garantir unha correcta 
alimentación entre os/as escolares. Gran parte do alumnado ten o servizo bonificado 
por parte do Concello. A inscrición lévase a cabo nos Servizos Sociais do Concello. 

Curso 2017-2018  
 

Servizo de Comedor 
 Nenas Nenos Total 

Con 
bonificación 

121 151 272 

Sen 
bonificación 

73 65 138 

Total 194 216 410 



 
Acción 4.3.4. Divulgar os servizos para a conciliación existentes sobre todo entre 

as ANPAS elaborando una guía, que pode ser dixital, para difundir entre as nais e os 
pais. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
A guía está finalizada á espera de imprimila e se distribuirá nos próximos meses e 

se publicará na web do Concello e en redes sociais. 
 
Acción 4.3.5. Difusión de bolsas para a conciliación, tanto para menores como 

para dependentes, na realización de formación ocupacional. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde o Servizo de Orientación Laboral do Concello difundíronse as bolsas de 

conciliación ás nais e aos pais entre as 664 persoas atendidas. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 4.4. POTENCIAR A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO 
ACCESO AO EMPREGO PÚBLICO MUNICIPAL. ABORDADO. 

Acción 4.4.1. Engadir temas que traten a igualdade de xénero nas probas de 
acceso ao emprego público municipal. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 



Tan só dúas convocatorias das seis analizadas inclúen materias de igualdade no 
temario. A pesar de non poder dicir que non se abordou en ningún momento a acción, 
se que debemos destacar que o grao de cumprimento foi moi baixo, tan só en un 33% 
das convocatorias. 

 
- Bases da convocatoria para a contratación laboral temporal dun posto de 

técnico/a de orientación laboral. (BOP 6/11/2015) 
 Non aparece ningún tema que trate a igualdade de xénero no temario 

- Bases da convocatoria para a cobertura dunha praza de docente do curso 
dinamización comunitaria para o concello de Betanzos, correspondente á 
programación AFD da Consellería de economía, emprego e industria da 
Xunta de Galicia para o exercicio 2017-2018 (BOP 26 de outubro de 2017) 

No temario aparecen “Módulos transversais na Formación Ocupacional” entre os que 
hai un de igualdade  

- Bases da convocatoria para a selección temporal dun patrón de tráfico 
interior para a embarcación municipal Diana Cazadora (BOP 7 de marzo 
2018).  

Non aparece ningún tema que trate a igualdade de xénero no temario 
- Bases da convocatoria a selección de persoal laboral temporal por 

acumulación de tarefas para apoiar á organización de eventos na 
tempada de verán (BOP 4 de maio 2018). 

Non aparece ningún tema que trate a igualdade de xénero no temario 
- Bases contratación temporal de conductores e peóns de limpeza para a 

realización de servizos mínimos municipais (PIL 2018): (Decreto 7/6 /2018). 
Non aparece ningún tema que trate a igualdade de xénero no temario 
- Bases da convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a para 

servizos sociais como funcionario/a interino/a por programa temporal e 
creación de bolsa de emprego de auxiliares administrativos (BOP 20 de 
xuño 2018). 

Aparece un tema de igualdade “A Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 
entre homes e mulleres. A educación e a formación para a igualdade entre mulleres e 
homes e colaboración autonómica coas corporacións locais. Os programas de 
conciliación." 
 

Acción 4.4.2. Formar tribunais paritarios nas probas de acceso ao emprego 
público municipal. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 



Se definimos a paridade como que ningún de los dos sexos teña unha proporción 
inferior 40% nin superior ao 60%, hai que destacar que de sete procesos selectivos, en 
tres, as mulleres supón só o 40% do tribunal. A pesar disto non podemos dicir que a 
acción non foi abordada, pero si recomendar unha mellora na presenza das mulleres 
nos tribunais de selección. 
 
Ademais o presidente e o secretario do tribunal en todos os casos son homes o que 
significa que os cargos de responsabilidade recaen en mans masculinas. 
 

- Proceso selectivo de técnico/a de orientación laboral e modificación 
tribunal (BOP 15/11/2017). 
9 Presidente e secretario, homes (unha das suplentes muller). 
9 Vogais 4 mulleres.  

- Convocatoria para a cobertura dunha praza de docente do curso 
dinamización comunitaria para o Concello de Betanzos, correspondente á 
programación AFD da consellería de economía, emprego e industria da 
Xunta de Galicia para o exercicio 2017-2018(BOP 26 de outubro de 2017). 
9 Presidente e secretario, homes. 
9 Resto mulleres. 

- Convocatoria para a selección temporal dun patrón de tráfico interior para 
a embarcación municipal Diana Cazadora (BOP 7 de marzo 2018).  

9 Presidente e secretario, homes (as suplentes de ambos os dous, mulleres). 
9 Vogais 1 home e 2 mulleres.  

- Convocatoria a selección de persoal laboral temporal por acumulación de 
tarefas para apoiar á organización de eventos na tempada de verán (BOP 
4 de maio 2018) 
9 Presidente e secretario, homes (as suplentes de ambos os dous, mulleres). 
9 Vogais 1 home e 2 mulleres.  

- Contratación temporal de condutores e peóns de limpeza para la 
realización de servizos mínimos municipais (PIL 2018) (Decreto 7/6 /2018) 
9 Presidente e secretario, homes (unha das suplentes muller). 
9 Vogais 3 mulleres.  

- Convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a para servizos 
sociais como funcionario/a interino/a por programa temporal e creación 
de bolsa de emprego de auxiliares administrativos (BOP 20 de xuño 2018) 
9 Presidente e secretario, homes (unha das suplentes muller). 
9 Vogais 2 mulleres e 1 home.  

- Selección do alumnado e persoal do Obradoiro de emprego “A 
dependencia: emprego sostible” (Bases reguladoras Orde 8 febreiro 2017) 
9 3 mulleres e 2 homes. 

 
Acción 4.4.3. Muller como colectivo prioritario en prazas públicas dirixidas a 

poboación con dificultades de inserción laboral. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 
- Contratación temporal de condutores e peóns de limpeza para a 

realización de servizos mínimos municipais (PIL 2018) (Decreto 7/6 /2018) 
Nas bases recollese que para ser admitido/a no proceso selectivo é necesario estar en 
situación de “exclusión laboral” e entres os colectivos está “mulleres ao ter un 
diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes”, tamén 
as “persoas vítimas de violencia de xénero”. 



- Selección do alumnado e persoal do Obradoiro de emprego “A 
dependencia: emprego sostible” (Bases reguladoras Orde 8 febreiro 2017) 

No baremo de selección do alumnado recollese que “as beneficiarias do programa de 
fomento da inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero terán 
prioridade absoluta e que “en xeral” as mulleres contarán con un punto. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área 5: Calidade de Vida, Saúde e Benestar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos 3  
Abordados  3 100% 
Pendentes 0 0% 

Accións  15  
Abordadas 13 87% 
Pendentes 2 13% 



OBXECTIVO 5.1. APOIAR O DESENVOLVEMENTO DA SAÚDE 
INTEGRAL E O BENESTAR EMOCIONAL DAS MULLERES COA 
PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SAUDABLES. ABORDADO. 

Acción 5.1.1. Información sobre os recursos e programas sanitarios existentes 
tanto a nivel local como autonómico e asesoramento no acceso a estes. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
44 mulleres atendidas de colectivos vulnerables durante o 2017 con relación á 

información sobre o sistema sanitario. 
Acción 5.1.2. Coordinación co servizo de pediatría sobre promoción da saúde 

infantil. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde o Servizo de Educación Familiar de Servizos Sociais realizáronse 14 

coordinacións co servizo de pediatría desde xaneiro e ata o 1 de agosto de 2018 
Acción 5.1.3. Actividades colectivas coas asociacións de mulleres que incidan na 

prevención de condutas aditivas e fomento da vida saudable. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 

A actividade queda posposta para o 2019 
Acción 5.1.4. Programas de prácticas saudables especialmente dirixidos a 

mulleres adultas (Escola de costas). 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
9 Desde Servizos Sociais organizase entre o mes de xaneiro e ata o mes de 

maio cunha frecuencia de dúas sesións semanais unha Escola de Costas 
destinada maiores de 55 anos.  

9 Trátase dun programa de atención sanitaria na que se ensinan habilidades que 
protexen as costas, vai dirixido a persoas con patoloxía e sen patoloxía e a 
aqueles colectivos que teñen predisposición a padecela. 

Asistentes: 29 persoas, 27 mulleres e 2 homes 
Acción 5.1.5. Facilitación de información e acceso aos servizos de planificación 

familiar ás mulleres de todos os grupos de idade. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde o servizo de educación familiar de Servizos Sociais realizaranse 2 

derivacións a mulleres aos Centros de Orientación Familiar da Comunidade Autónoma 
de Galicia durante o mes de xaneiro e ata o 1 de agosto de 2018. 

Acción 5.1.6. Facilitar información sobre o funcionamento do sistema sanitario 
galego ás mulleres inmigrantes. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Información facilitada cando foi requirida polo equipo  de Servizos Sociais. 
 
 
 
Acción 5.1.7. Información sobre a tramitación de solicitudes de tarxeta sanitaria a 

mulleres sen recursos.  
Resultado: Abordada 



INDICADORES 
Durante 2017 se ofreceu información sobre a tramitación de solicitudes de tarxeta 

sanitaria a 56 mulleres sen recursos.  
Acción 5.1.8. Asesoramento no ámbito da saúde a aquelas mulleres que se 

atopen en risco de exclusión social. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Información facilitada cando foi requirida polo equipo de Servizos Sociais. 
Acción 5.1.9. Celebrar o 28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde da 

Muller, mediante actividades dedicadas á saúde e ao deporte. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 
Programouse para a semana do 28 de maio una “Andaina pola Igualdade” que ía 

a realizarse antes de que comezasen as actuacións del Festival “Elas son Artistas”. 
Tivo que suspenderse porque Cruz Vermella programou unha andaina a mesma fin de 
semana. A actividade fica pendente, para maio do ano que vén. 

Acción 5.1.10.Realizar unha programación estable de obradoiros sobre benestar 
emocional, relaxación e adestramento da memoria, avellentamento activo e saúde 
sexual e reprodutiva. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 Taller de Memoria  
A actividade lévase a cabo pola Asociación de Enfermos de Alzheimer e doutras 

demencias da Coruña (AFACO) coa colaboración do Concello de Betanzos e 
pretende, mediante diversas técnicas, frear, na medida do posible, a deterioración 
cognitiva e axudar aos/as participantes a manterse activos/as e mellorar a calidade de 
vida. 

En principio programouse a actividade de outubro a decembro, mais logo 
prologouse ata finais de xuño. 

 
Asistentes: 15 persoas, 11 mulleres e 4 homes 

 

Servizo de apoio integral ás coidadoras no medio rural.  



 
O taller foi desenvolvido por Fundación Mulleres en colaboración co Concello de 

Betanzos e está dirixido a aquelas persoas que sexan ou fosen no pasado, coidadoras 
de persoas dependentes, na súa maioría mulleres. A actividade pretende aumentar a 
calidade de vida das persoas coidadoras mellorando as súas habilidades de 
autocoidado, autoestima, xestión do tempo, relaxación ou benestar emocional. O 
servizo tivo lugar desde mediados de outubro ata finais do ano 2017. 

 

  

Asistentes: 13 inscritas/os, 8 asistentes de media por sesión, 6 mulleres e 2 homes 

 A estes talleres hai que sumar a Escola de Costas (Acción 5.1.4.) 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 80% das accións abordadas. 

OBXECTIVO 5.2. MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DAS MULLERES 
MAIORES OU DEPENDENTES. ABORDADO. 

Acción 5.2.1. Promoción e mellora do servizo de axuda a domicilio e teleasistencia 
para mellorar a calidade de vida das mulleres maiores o dependentes. 

Resultado: Abordada 
O servizo de axuda no Fogar (SAF) atendeu a 149 persoas en total durante o ano 

2017. Delas 91 accederon ao servizo con recoñecemento do grao de dependencia, (59 
mulleres e 32 homes) e 58 por libre concorrencia (37 mulleres e 21 homes) 
 

O servizo de teleasistencia domiciliaria consiste en una prestación técnica que  
facilita la asistencia durante las 24 horas  ás persoas beneficiarias a través das novas 
tecnoloxías. Durante o 2017 atendeuse a 29 persoas. 

 
 
Acción 5.2.2. Promoción e mellora do servizo de comedor a domicilio para mellorar 

a calidade de vida das mulleres maiores o dependentes. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 



O servizo de Xantar na Casa está dirixido a persoas maiores, dependentes ou en 
risco de exclusión social. Durante 2017 atendeu a 40 persoas, 20 mulleres e 20 
homes. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 5.3. MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DAS MULLERES 
COIDADORAS. ABORDADO. 

Acción 5.3.1. Préstamos de axudas técnicas para facilitar o traballo ás mulleres 
coidadoras e mellorar a súa calidade de vida. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O número de préstamo de axudas técnicas como camas articuladas eléctricas e 

guindastres chegou a 16 durante 2017, 9 homes e 7 mulleres. 
Acción 5.3.2. Informar sobre os recursos e servizos públicos ou privados que 

fomenten o respiro familiar para as coidadoras das persoas dependentes, así como a 
tramitación de solicitudes de dependencia. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante 2017 tramitáronse 41 novas solicitudes de dependencia. 
Acción 5.3.3. Impulsar e difundir o Servizo de apoio integral ás coidadoras no 

medio rural. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 Servizo de apoio integral ás coidadoras no medio rural.  
O taller foi desenvolvido por Fundación Mulleres en colaboración co Concello de 

Betanzos e está dirixido a aquelas persoas que sexan ou fosen no pasado, coidadoras 
de persoas dependentes, na súa maioría mulleres. A actividade pretende aumentar a 
calidade de vida das persoas coidadoras mellorando as súas habilidades de 
autocoidado, autoestima, xestión do tempo, relaxación ou benestar emocional. O 
servizo tivo lugar desde mediados de outubro ata finais do ano 2017. 

  

Asistentes: 13 inscritas/os, 8 asistentes de media por sesión, 6 mulleres e 2 homes 



Charla: “Saúde e autocoidado para coidadoras” 
A charla impartiuse o 30 de maio e estivo dirixida ás persoas, sobre todo mulleres, 

que son ou foron no pasado, coidadoras de persoas dependentes. A charla impartida 
por Fundación Mujeres pretendeu aumentar a calidade de vida das persoas 
coidadoras mellorando as súas habilidades. 

 

Asistentes: 6 mulleres 

Charla: presentación Servizo de Apoio Integral a Coidadoras 



 

A charla en horario de tarde, abordou o Servizo de Apoio Integral a Coidadoras 
(SAIC), un proxecto innovador, que pretende mellorar a calidade de vida das persoas 
coidadoras, apoiándoas a minimizar as problemáticas das tarefas do coidado e 
mellorando as súas habilidades de autoestima, xestión do tempo, relaxación ou 
benestar emocional, entre outras.  

 

Asistentes: 4 mulleres e 1 home 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 



 
 
Área 6: Violencia de Xénero 
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Obxectivos 2  
Abordados  2 100% 
Pendentes 0 0% 

Accións  15  
Abordadas 13 87% 
Pendentes 2 13% 



OBXECTIVO 6.1. PREVIR A VIOLENCIA DE XÉNERO EN TODAS A 
SÚAS MODALIDADES E MANIFESTACIÓNS, IMPLICANDO A TODA A 
COMUNIDADE, MEDIANTE ACCIÓNS DE REXEITAMENTO CARA A 
VIOLENCIA E DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL. ABORDADO. 

Acción 6.1.1. Difundir campañas propias ou doutros organismos destinadas a 
loitar contra a violencia de xénero. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

N.º campañas outras institucións: 2 
Nº: campañas propias: 1 
 

-IV Concurso de guións contra a violencia de xénero: Campaña da Deputación 
da Coruña. 

 
Enviáronse carteis e información aos 4 centros educativos en mano. Novembro 

2017. 
 

-Suprime o Control: Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero da 
Deputación da Coruña, desenvolvida nos institutos de Betanzos. 

 
 

Mandaranse correos electrónicos ás ANPAS e difundirase nas redes sociais do 
Concello 
 

-Betanzos en Negro: campaña de participación e sensibilización contra a violencia 
de xénero con motivo do 25 de novembro, Día contra as violencias machistas. 
Betanzos participou xunto con outros 74 concellos. 



 
Co obxectivo de amosar o rexeitamento de toda a sociedade betanceira ante 

calquera tipo de violencia contra a muller 152 comercios, entidades, centros 
educativos e clubes deportivos tinguíronse de negro no Día contra as violencias 
machistas. *Acción 6.1.9. 
 
 

Acción 6.1.2. Ofrecer unha especial atención á prevención da violencia de xénero 
nos centros educativos. Con este fin incluiranse charlas e obradoiros no programa de 
actividades propostas aos centros educativos que se entregará ao inicio do curso. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
A prevención da violencia de xénero inclúese na programación de actividades 

propostas aos centros educativos ao inicio do curso (Acción 3.1.1.) 
Con motivo da campaña “En negro contra as violencias” mantivéranse reunións 

presenciais cos equipos directivos dos centros educativos de Betanzos (CP Vales 
Villamarín, CPR Plurilingüe Nosa Señora do Carmen, IES As Mariñas e IES Francisco 
Aguiar). Ao tratase dunha campaña de participación, cada centro elaborou o seu 
propio programa de actividades. 

 
- Charla prevención violencia de xénero para adolescentes: por conta do 

persoal do Centro de Recuperación Integral para vítimas de violencia de xénero da 
Secretaría Xeral de Igualdade, sobre as consecuencias desta violencia nas mulleres e 
nos nenos e nas nenas e pautas para a súa abordaxe.  

Para o alumnado da ESO.  

Actividade ofrecida pola Secretaría Xeral de Igualdade. 

 

Charla impartida o 14 de decembro no CPR Plurilingüe Nosa Señora do Carmen 
en Betanzos. 

Asistentes: Alumnado de 2.º, 3.º e 4.º da ESO, 65 nenas e nenos. 
 
-Betanzos en negro:  

 
Ámbito Os catro centros educativos foron convidados a participar 



educativo da campaña con diversas actividades, cunha reposta moi boa.  
Todos os centros elixiron o día 24 para invitar a profesores, persoal e alumnado a 

acudir vestidos de negro 
IES As Mariñas -Concentración no centro o venres 24 ás 11:00 

-Frases contra a violencia de xénero:alumnado da ESO 
IES Francisco 

Aguiar 
-Concurso de Haikus sobre a violencia de xénero. 
-Concurso “Frases a un maltratador”. 
-Proxección e debate curtametraxes sobre as violencias 

machistas. 
-Gran Mural con textos e debuxos alusivos ás violencias 

machistas. 
 

CEIP Vales 
Villamarín 

-Gran mural con lemas elaborados polo alumnado sobre a 
igualdade. 

-Traballo en clase de cada lema. 
 

CPR Nuestra 
Señora do Carme 

-Lectura de contos e análises de situacións.  
-Xogos de rol onde nenos e nenas asumían diferentes 

papeis. 
-Procura de noticias relacionadas co tema en diferentes 

medios. 
 

 

 
 
 

 
 



-Suprime o Control: o Concello colaborou na difusión da Campaña de 
sensibilización contra a violencia de xénero da Deputación da Coruña, desenvolvida 
nos institutos de Betanzos. 

 
 

Acción 6.1.3. Realizar unha programación de actividades para o 25 de novembro, 
Día Internacional da Loita contra a Violencia de Xénero, que destaque os valores da 
igualdade entre mulleres e homes e o respecto. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
 
Actividades enmarcadas na campaña “Betanzos en Negro” 
 
ACTIVIDADE DESCRIPCIÓN 
Exposición fotográfica 

“Asfixia” 
Con motivo do Día contra a violencia de xénero, a 

fotógrafa María Selgas, cedeu a título persoal a 
exposición, que supón un berro contra os malos tratos 
psicolóxicos. 

Lectura do manifesto 
contra as violencias 
machistas. Venres 24 ás 
12:30 na Casa do Concello. 

A lectura do manifesto contou coa asistencia 
dunhas 30 ou 40 persoas entre traballadores/as do 
concello, comerciantes, veciñanza e representantes 
das asociacións e do deporte. 

Sector do deporte 10 clubes participaron da campaña enviando a 
súas fotos tras os encontros deportivos, tinguindo a 
súas sedes de negro e cunha xuntanza para facer 
unha foto conxunta o día 23 para dar visibilidade á 
campaña. 

Sector do comercio 93 comercios, supermecados, bancos e empresas 
sumáronse á campaña tinguindo os escaparates de 
negro e enviando as súas fotografías. Tamén 
participou o sector hostaleiro con 24 establecementos. 

Asociacións 25 asociacións veciñais, de mulleres, vítimas de 
violencia, de comerciantes, culturais, ANPAS, 
institucións, organizacións e entidades sumáronse á 
campaña. 

 
*Ademais das actividades nos centros educativos (Acción 6.1.2.) 



Acción 6.1.4. Convocar unha exposición conxunta de todo o alumnado e premiar 
a mellor campaña para o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia contra 
a Muller ou 8 de marzo, Dia Internacional da Muller 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Finalmente non foi unha exposición conxunta cun premio xeral, senon que cada 

centro expuxo os traballos do alumnado con motivo do 25 N. 
9 IES As Mariñas: Frases contra a violencia de xénero:alumnado da ESO 
9 IES Francisco Aguiar: 

- Haikus sobre a violencia de xénero 
- Gran mural con textos e debuxos alusivos ás violencias machistas 

 

 
 
9 CEIP Vales Villamarín: Gran mural con lemas elaborados polo alumnado 

sobre a igualdade.  
 

 
Acción 6.1.5. Difundir e informar as mulleres dos recursos para a intervención e o 

tratamento da violencia de xénero, acoso sexual o acoso moral por razón de xénero. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 



O número de accións de información de recursos vítimas de violencia machista 
durante o 2017 foi de 13. Durante ese mesmo período de tempo realizáronse dous 
asesoramentos xurídicos a vítimas de violencia machista e 3 atencións psicolóxicas a 
mulleres por este tema ou polas consecuencias posteriores.  O Servizo de educación 
familiar pola súa arte de outubro de 2017 a agosto de 2018 asesorou a unha muller ao 
respecto. 

Acción 6.1.6. Colaborar co CIM na actividade “Desconexión” consistente nunha 
xuntanza de mulleres vítimas de violencia, que xunto aos seus fillos e fillas, préstanse 
apoio e comparten experiencias. 

Resultado: Pendente 
INDICADORES 
O CIM finalmente desenvolveu outra actividade e non optou por Desconexión. 
Acción 6.1.7. Realización de actos solidarios coas vítimas cada vez que se 

produza un acto de violencia de graves consecuencias na provincia 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
A alcaldesa, María Barral, e membros da corporación municipal, traballadoras e 

traballadores do Concello e cidadanía gardaron un minuto de silencio polo asasinato 
machista de María Judite Martins do 18 de xullo na Coruña, ás 12:00 horas do 20 de 
xullo na Praza da Constitución. 

 

 
 
 
O 19 de agosto houbo un novo asasinato machista ocorrido en Cabana de 

Bergantiños. O 21 de agosto gardouse un minuto de silencio na Praza da Constitución. 
 



 
 
 

 
 

 
Acción 6.1.8. Ofrecer un novo impulso ao Pacto local contra a violencia de 

xénero. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 
A adhesión do Concello á campaña En negro contra as violencias causou que o 

Pacto local contra a violencia quedase relegado a un papel secundario. 
Acción 6.1.9. Adhesión a campaña “En Negro contra a violencia” na que 

participan varios Concellos galegos. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 

9 A campaña contra as violencias machistas “En negro contra as violencias” 
uniu en 2017 a 75 Concellos de Galicia e 3 Deputacións Provinciais. O 
obxectivo es amosar o rexeitamento da sociedade ás violencias machistas 
tinguindo as cidades de negro durante a semana do 25 de novembro, Día 
da loita contra a violencia de xénero. 

 
9 A campaña aglutina varias vertentes: o sector educativo participou con 

diversas actividades, moitos comercios e locais de hostalería tinguiron os 
seus negocios de negro, asociacións e entidades colocaron carteis nas 
súa sedes e o sector deportivo participou dunha foto común con camisetas 
negras para rexeitar a violencia. En todos os casos os/as participantes 



mandaron as súas fotos o vídeos con las camisetas da campaña, que 
foron exhibidas en redes sociais. 

 
9 Finalmente 152 comercios, entidades, centros educativos y clubs 

deportivos tinguíndose de negro no día contra as violencias machistas en 
Betanzos, baixo o nome “Betanzos en Negro”. Podemos dicir que a 
sociedade betanceira volcouse coa iniciativa no primeiro ano no que 
levouse a cabo. 

 
Aínda que as actividades xa foron apuntadas nesta avaliación nas accións 6.1.3. e 

6.1.4., inclúese un cadro resumen coas máis importantes: 
 

ACTIVIDADE DESCRICIÓN 
Exposición fotográfica 

“Asfixia” 
Con motivo do Día contra a violencia de xénero, a 

fotógrafa María Selgas, cedeu a título persoal a 
exposición, que supón un berro contra os malos tratos 
psicolóxicos. 

Lectura do manifesto 
contra as violencias 
machistas. Venres 24 ás 
12:30 na Casa do Concello. 

A lectura do manifesto contou coa asistencia 
dunhas 30 ou 40 persoas entre traballadores/as do 
concello, comerciantes, veciñanza e representantes 
das asociacións e do deporte. 

Sector do deporte 10 clubes participaron da campaña enviando a 
súas fotos tras os encontros deportivos, tinguindo a 
súas sedes de negro e cunha xuntanza para facer 
unha foto conxunta o día 23 para dar visibilidade á 
campaña. 

Sector do comercio 93 comercios, supermecados, bancos e empresas 
sumáronse á campaña tinguindo os escaparates de 
negro e enviando as súas fotografías. Tamén 
participou o sector hostaleiro con 24 
establecementos. 

Asociacións 25 asociacións veciñais, de mulleres, vítimas de 
violencia, de comerciantes, culturais, ANPAS, 
institucións, organizacións e entidades sumáronse á 
campaña.  

Ámbito educativo Os catro centros educativos foron invitados a 
participar da campaña con diversas actividades, 
cunha reposta moi boa.  

Todos os centros elixiron o día 24 para invitar a profesores, persoal e alumnado a 
acudir vestidos de negro 

IES As Mariñas -Concentración no centro o venres 24 ás 11:00 
-Frases contra a violencia de xénero:alumnado da 

ESO 
IES Francisco Aguiar -Concurso de Haikus sobre a violencia de xénero. 

-Concurso “Frases a un maltratador”. 
-Proxección e debate curtametraxes sobre as 

violencias machistas. 
-Gran Mural con textos e debuxos alusivos ás 



violencias machistas. 
 

CEIP Vales Villamarín -Gran mural con lemas elaborados polo alumnado 
sobre a igualdade. 

-Traballo en clase de cada lema. 
 

CPR Nuestra Señora del 
Carmen 

-Lectura de contos e análises de situacións,  
-Xogos de rol onde nenos e nenas asumían 

diferentes papeis,  
-Procura de noticias relacionadas co tema en 

diferentes medios. 
 

 
Repartíronse 625 camisetas, 200 carteis, 200 postais, 200 identificadores, 300 

voandeiras. Parte do material achegado polo Concello e outro doado pola deputación 
ou por Gadisa. 

Enviáronse arredor de 200 correos electrónicos e mantivéronse más de 10 
reunións cos sectores implicados. 

 
 



 



 
 
Acción 6.1.10. Sesión de prevención de violencia de xénero na Escola de nais e 

pais. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde a unidade de prevención das drogodependencias do Concello realizase 

esta escola de pais e nais cunha especial atención á prevención da violencias 
machistas. Durante o curso 2017-2018 contou con 29 nais e 5 pais participantes.  

 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 80% das accións abordadas 

OBXECTIVO 6.2. OFRECER UNHA ATENCIÓN INTEGRAL ÁS VÍTIMAS DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO. ABORDADO. 

Acción 6.2.1. Asesoramento personalizado ás familias que presentan relacións 
conflitivas para previr posibles situacións que xeren violencia. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O servizo de educación familiar do Concello asesorou neste sentido durante todo 

o ano 2017 a 26 familias e durante os primeiros 7 meses de 2018 a 20 familias. 
Acción 6.2.2. Asesoramento xurídico ás vítimas de violencia de xénero. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O Servizo de asesoría xurídica a través do Consorcio As Mariñas consiste na 

atención de carácter xurídico a persoas con escasos recursos económico do municipio 
de Betanzos. Durante 2017 a avogada do servizo atendeu dous casos de violencia 
machista e durante os primeiros 7 meses de 2018 non atendeu ningún. As baixas 
cifras débense a que o Centro de Información á Muller (CIM) de Coirós está 
conveniado co Concello de Betanzos e as vítimas diríxense ao servizo de asesoría 
xurídica especializado dese centro. 

Acción 6.2.3. Tratamento psicolóxico a mulleres que sofren malos tratos e aos 



seus fillos e fillas. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante o período que abarca esta avaliación, (novembro 2017 ata 1 de novembro 

de 2018), o servizo de atención psicolóxica de Servizos Sociais atendeu a tres familias 
que padeceron o padecen unha situación de violencia machista. En total foron 7 
usuarios/as; 2 nenos e 4 nenas e unha muller. Tamén convén lembrar que o CIM de 
Coirós conta cun servizo de atención psicolóxica para este casos. 

Acción 6.2.4. Establecer como colectivo preferente entre os /as beneficiarios/as 
do programa de vivendas baleiras ás mulleres vítimas de violencia de xénero. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Nas Bases Reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras no Concello de 

Betanzos de 2017 inclúese entre os colectivos prioritarios “Unidades familiares ou de 
convivencia nos que existan mulleres vítimas de violencia de xénero”, e explica a 
maneira de acreditar dita condición. 

Acción 6.2.5. Impulsar e difundir o programa de teleasistencia móbil ATENPRO 
para vítimas de violencia. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Entre a información que ofrecese ás vítimas de violencia machista inclúese este 

Servizo Telefónico de Atención e Protección para vítimas da violencia de xénero 
(ATENPRO), que consiste na entrega dun dispositivo móbil que permite ás vítimas de 
entrar en contacto en calquera momento cun centro atendido por persoal 
especializado en violencia de xénero. Ademais os folletos e a información do servizo 
atópase á vista en Servizos Sociais para que teñan aceso todas as mulleres 
interesadas. 

 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
- 100% das accións abordadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Área 7: Cultura, deporte, turismo e xuventude 
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Obxectivos 4  
Abordados  4 100% 
Pendentes 0 0% 

Accións  20  
Abordadas 16 80% 
Pendentes 4 20% 



OBXECTIVO 7.1. FAVORECER A PRESENZA E A PARTICIPACIÓN DAS 
MULLERES NA VIDA SOCIAL E CULTURAL DO CONCELLO. ABORDADO. 

Acción 7.1.1. Fomentar a inclusión e presenza das autoras mulleres ou de 
obras que difundan valores de igualdade nas actividades culturais do Concello. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante o período desde novembro de 2017 ata o 1 de novembro de 2018 

realizáronse 16 actividades co obxectivo de difundir valores de igualdade: 
 
9 Exposición: Asfixia. Fotógrafa María Selgas contra a violencia de xénero. 
9 Contacontos: Somos Iguais. Raquel Queizás. 
9 Concurso fotográfico: O papel da muller betanceira hoxe. 
9 Exposición bibliográfica: Escritoras galegas contemporáneas. 
9 Contacontos: Demos a volta ao conto. 
9 XIII Xuntanza Labores Artesanais. 
9 Roteiro Betanzos en feminino. 
9 Premio Úrsula Meléndez de Texeda. 
9 Festival Elas Son Artistas. 
9 Exposición “Sorrisos transformadores”. Fotógrafa Noemí Chantada.  
9 Faladoiro do Libro: en clave de muller. Asociación Lar de Unta. 
9 Exposición bibliográfica: Os vosos libros favoritos escritos por 

mulleres. 
9 Exposición fotográfica “A muller en Betanzos, dous séculos”. 
9 Representación: 4.0: a compañía Sue Moreno ofreceu en Vai de Rúa este 

espectáculo que trataba sobre o difícil que es a conciliación para as 
mulleres. 

9 “Música e lingua, repaso da nosa música contemporánea e o papel da 
muller nel”. 

9 Exposición de Julia Soler “A banda deseñada: una ollada en feminino” 
Para valorar a presenza das mulleres na programación cultural desde novembro 

do ano pasado ata o 1 de novembro deste ano imos a destacar as actuacións 
individuais, ante a imposibilidade de poder recompilar a composición de homes e 
mulleres de todas as compañías de teatro, corais ou exposicións colectivas: 

 
9 Novembro: dúas exposicións individuais, da fotógrafa María Selgas e do 

artista Jorge Pardo. 
9 Decembro: Maxia: 5 actuacións todas ao cargo de homes. Contacontos: 3 

actuacións; 2 homes e unha muller. 
9 Xaneiro: unha exposición conxunta da poetisa Olga Patiño e o fotógrafo Carlos 

Lorenzo. 
9 Febreiro: Exposición conxunta de fotografías de Clara Elgarde e Jesús Manuel 

Giz. Unha exposición individual do pintor Andrés Mariño. Contacontos Raquel 
Queizás. 

9 Marzo: Exposicións: José Yáñez, María Arce e Carmen Jiménez. 
o Contacontos Raquel Queizás. 
o Anuario brigantino. Conferencias; 3 homes e 1 muller. 
o Recital da escritora Antía Alonso polo Día da poesía. 

9 Abril: Exposición de pintura: 4 artistas masculinos.  
Recital: Aldaolado dia da poesia das escritoras María Lado e Lucía Aldao 
Presentación do libro do escritor Manuel Bans  
Contacontos: Raquel Queizás 



9 Maio: Conferencia: Cristobal Ramírez 
Exposición Mario M Martínez. Carmen Prado. 
Actuación do dúo masculino Bellón Maceiras Dúo  
Espectáculo Soledad Felloza  
Presentación do libro de Adela Figuerosa 

9 Xuño: Festival Elas son artistas: Blues do País,(1 home e 1 muller),Colectivo 
xuntas (3 mulleres) e La niña del arcoíris. 

     Exposicións, Mikel Ruiz, María Selgas e Noemí Chantada. 
9 Xullo: Vai de rúa: 2 actuacións individuais homes e unha muller; Mago Rafa, 

Pablo Díaz e Soledad Felloza. 
9 Agosto: Exposición artista Jesús Núñez 
9 Setembro: Exposición Francisco Llorens pintor das Mariñas e actuación do  

mago Teto. As mulleres foron protagonistas coa charla Conquista os elementos 
a cargo das deportistas Ruth Ballesteros e Ruth Lorenzo. 

9 Outubro: Exposición de Julia Soler “A banda deseñada: una ollada en 
feminino” 
 

Neste balance podemos destacar como un dos campos en que a muller non ten 
apenas representación na programación cultural a maxia, (6 actuacións de homes e 
ningunha muller) 

 
Nas exposicións individuais tamén hai mais representación masculina, (13 homes 

fronte a 9 mulleres). A muller destaca nos recitais de poesía, (4 por conta de mulleres 
e ningún home). Nas conferencias iguálanse (4 por conta de de homes e 3 de 
mulleres). 

Acción 7.1.2. Promover o traballo das mulleres artesás e promover a difusión de 
traballos artesáns tradicionalmente femininos entre os homes (Xuntanza Labores, 
exposicións co seu traballo...) 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante a programación do Día Internacional da Muller celebrouse unha nova 

edición da Xuntanza Labores coa participación de arredor de 400 mulleres. Se ben o 
ano pasado participaron 2 homes, nesta ocasión foron todas mulleres. 

Acción 7.1.3. Realizar exposicións bibliográficas frecuentes para poñer en valor o 
traballo das escritoras mulleres, libros sobre mulleres ou protagonizados por elas ou 
obras sobre a igualdade. 

Resulado: Abordada 
INDICADORES 
- Exposición bibliográfica: Escritoras Galegas contemporáneas: a 

exposición bibliográfica, enmarcada nos actos do día dá muller, contou con 30 
títulos de 25 autoras galegas. No Facebook Betanzos Igualdade cada día 
publicaron un dos libros da exposición con detalles de cada autora. 

- Exposición bibliográfica “Os vosos libros favoritos protagonizados por 
mulleres”: os títulos expostos en xuño na biblioteca municipal xurdiron das 
achegas que, durante todo o mes de marzo e con motivo do Día Internacional 
da Muller, 27 persoas fixeron tanto en redes sociais como presencialmente. En 
total recomendaron 42 libros protagonizados por mulleres. Durante xuño no 
Facebook Betanzos Igualdade cada día publicaron un dos libros da exposición. 

Acción 7.1.4. Organizar unha exposición artística ou de fotografías onde se amose 
a evolución do papel das mulleres de Betanzos dende as primeiras imaxes que existen 
do arquivo ata hoxe. 

Resultado: Abordada 
- INDICADORES 



- Exposición fotográfica “A muller en Betanzos, dous séculos”: A mostra 
supuxo un percorrido polo papel da muller desde o século pasado e ata hoxe. 
Para lograr este obxectivo a exposición contou con imaxes do Arquivo 
Municipal e fotografías actuais que realizou o alumnado do IES Francisco 
Aguiar e que foron seleccionadas polo xurado do concurso fotográfico “O papel 
da muller betanceira hoxe”.  

 
Acción 7.1.5. Programar as actividades culturais valorando as necesidades de 

conciliación 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Desde a área de cultura ten moi presentes as necesidades de conciliación das 

familias á hora de programar. 
Acción 7.1.6. Homenaxe a Rosalía de Castro como eixe principal do 

recoñecemento a mulleres escritoras. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante o mes de febreiro de 2018 Normalización Lingüística levou a cabo 5 actos 

de homenaxe a Rosalía de Castro: 
9 Exposición Versos rosalianos na rúa 
9 Exposición bibliográfica 
9 Proxección audiovisual do libro Airiños, aires, Rosalía 
9 Xincanas dramatizada “Rosalía na voz da xente” 
9 Homenaxe a Rosalía de Castro 

Acción 7.1.7. Destacar ás mulleres escritoras no Día do Libro e no Día da Poesía. 
Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante os meses de marzo, abril e maio celebráronse  os días da poesía do libro 

e das Letras galegas. Este último tivo este ano como protagonista a una muller,  María 
Victoria Moreno.  

Leváronse acabo diversas actividades con motivo destas celebracións, sobre todo 
durante o mes de maio de 2018. 
9 VIII concurso de creación literaria das Letras Galegas. 
9 IX concurso de carteis das Letras Galegas. 
9 Función da obra Bicos con lingua. 
9 Exposición Mil palabras polo galego. 
9 Exposición sobre a vida e obra de María Victoria Moreno. 
9 Espectáculo sobre María Victoria Moreno de Soledad Felloza. 
9 Espectáculo As aventuras de Gale. 
9 Exposición bibliográfica María Victoria Moreno. 
9 Exposición bibliográfica Os vosos libros favoritos protagonizados por mulleres. 
9 Campaña Poesía no comercio. 
Acción 7.1.8. Potenciar a linguaxe non sexista nas xornadas de linguaxe 

administrativa galega no IES As Mariñas. 



Resultado: Pendente 
INDICADORES 
Este ano non se realizou a actividade. 
Acción 7.1.9. Promover a participación de mulleres nas actuacións con motivo das 

festas patronais e evitar os comportamentos machistas nos espectáculos. 
Resultado: Pendente 
INDICADORES 
9 Aínda perviven comportamentos machistas en moitas das actuacións 

dalgunhas orquestras que cosifican á muller e inclúen cancións claramente 
machistas no seu repertorio. 

9 A coroación da raíña das festas patronais tamén supón unha tradición 
controvertida desde o punto de vista da igualdade de xénero. Percíbese por 
parte da cidadanía unha clara resistencia ao cambio xa que o arraigo da 
tradición impide que o sintan  e o vinculen á desigualdade.  

9 Aínda que queda moito camiño por percorrer aprécianse novos xestos 
como a inclusión no programa das festas do II Trofeo San Roque de fútbol 
feminino ou as actuacións dalgunhas artistas mulleres como Ana Mena, 
Aitana Ocaña, Ana Guerra, ou a soprano Helena Abad. 

9 Para o ano que vén queda pendente programar más actuacións de 
mulleres artistas e articular o modo de incluír na hora da contratación 
algunha esixencia ás orquestras para rebaixar eses comportamentos 
machistas. 

Acción 7.1.10. Promover o emprego oral da lingua galega e potenciar o seu uso 
entre as nenas a través de actividades baseadas en contidos de igualdade e 
dinamización lingüística. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O contacontos “Somos iguais” a cargo de Raquel Queizás para o alumnado de 

primaria do CEIP Francisco Vales Villamarín e do CPR Nosa Señora do Carme 
“Atocha” dentro do Día internacional da lingua materna perseguiu entre os seus 
obxectivos a promoción do emprego da lingua galega entre as nenas e nenos. 

 
 

Asistentes 280 alumnas/os  
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 80% das accións abordadas 
9  



OBXECTIVO 7.2. POTENCIAR A INCLUSIÓN DA PERSPECTIVA DE 
XÉNERO NO DEPORTE E IMPULSAR A PARTICIPACIÓN E A 
PRÁCTICA DEPORTIVA DAS MULLERES. ABORDADO. 

Acción 7.2.1. Eliminar estereotipos e prexuízos sexistas do deporte a través da 
promoción nos centros educativos os deportes sen distincións 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante o ano 2017 participaron das actividades deportivas extraescolares 162 

nenas e rapazas.  
Ademais Betanzos acolleu o 6 de setembro e grazas á Deputación da Coruña, a 

actividade Conquista os Elementos, un videofórum co obxectivo de poñer en valor o 
deporte feminino que contou coas deportistas Ruth Ballesteros e Ruth Lorenzo. 

 

 
 

Acción 7.2.2. Realizar campionatos mixtos de diferentes deportes e exhibicións 
onde participen homes e mulleres para eliminar prexuízos sexistas do deporte. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Durante 2017 asistiron 3447 mulleres as actividades deportivas do Concello.  
Durante o 2018 se crearon novas actividades mixtas como: 
 
9 Media maratón Volta á ría de Betanzos. 
9 San Silvestre. 
9 Carreira Solidaria. 
9 1.º Ciclo Cross Cidade de Betanzos. 
9 Carreira  das Empresas.  
 
En actividades que xa se realizaron o ano pasado como o sendeirismo no Camiño 

de Santiago a maioría das participantes son mulleres, noutras como a San Silvestre a 
maioría son homes, (cunha proporción aproximada de 1 de cada 5 participantes son 
mulleres) e outra é exclusiva para elas, o autobús para a Carreira da Muller na Coruña. 

 
Tamén se realizou coa colaboración do Concello unha ruta sobre patíns cun 

protagonismo claro da muller. 
 



 
 
Acción 7.2.3. Realizar co motivo da celebración do 28 de maio, Día Internacional 

de Promoción da Saúde da Muller, unha carreira ou unha ruta ciclista pola igualdade. 
Resultado: Pendente. 
INDICADORES 
A actividade queda pendente para maio de 2019. 
Acción 7.2.4. Promover o deporte feminino durante as xornadas de “Deporte na 

rúa”. 
Resultado: Pendente 

INDICADORES 
A actividade queda pendente para o 2019. 
 

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 50% das accións abordadas 

OBXECTIVO 7.3. POTENCIAR A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA ÁREA DO 
TURISMO DO CONCELLO. ABORDADO. 

Acción 7.3.1. Integrar a perspectiva de xénero nas actividades turísticas e 
priorizar a visibilización cultural e artística das achegas das mulleres ao patrimonio 
turístico. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
O papel da muller na historia de Betanzos póñese de relevancia nas rutas que 

lévanse a cabo desde Turismo: 
 
-Casco Histórico: Sancha Rodríguez (muller de Andrade), Úrsula Meléndez 

(Colexio de Orfas), muller adúltera de San Francisco. 
-Irmáns Garcia Naveira: Colexio para nenas con discapacidade, obra de dona 

Águeda. 



-Oficios: Encaixes e Natalia Jiménez de Cossío (muller adiantada ao seu tempo), 
Farmacia Couceiro (dirixida por mulleres a lo longo da historia), panadeiras. 

-Museo das Mariñas: Sepulcros de Clara e Sancha (casa, rúa e convento como 
opcións na Idade Media), traxe tradicional, Sala Jiménez Cossío, o liño, a educación 
nas Escolas Naveira. 

-Viño, Santuarios e Ríos: papel das traballadoras da Fábrica de Tabacos de A 
Coruña na romaría das Angustias. 

-Betanzos en feminino. 
Acción 7.3.2. Promover a ruta turística polo municipio “Betanzos en feminino” 

entre os centros educativos para que o alumnado coñeza o pasado e o presente da 
muller en Betanzos. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Leváronse a cabo ao longo dos meses varias rutas de Betanzos en feminino para 

o alumnado do curso de Dinamización Comunitaria, IES As Mariñas, IES Mugardos e 
para APEM Betanzos, ademais de para o público en xeral con motivo do Día da 
Muller.  

 
En 2017: 
 

VISITA MULLERES HOMES 

1 30 30 

2 8 12 

3 32  

4 22  

TOTAL 92 42 

% 68,6% 31,3% 
Total participantes 134 

 
 
En 2018: 
 

VISITA MUJERES HOMBRES 

1 15 2 

2 22 20 

3 21 20 

TOTAL 58 42 

% 58% 42% 

TOTAL  PARTICIPANTES 100 

 
 
 
 
 
 



Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 100% das accións abordadas 

OBXECTIVO 7.4. FOMENTAR A PERSPECTIVA DE XÉNERO ENTRE A 
XUVENTUDE BETANCEIRA A TRAVÉS DO REFORZO DO PRINCIPIO DE 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A DIVERSIDADE. ABORDADO. 

Acción 7.4.1. Prestar información e axuda ás rapazas a través da Oficina 
municipal de Atención Xuvenil (OMIX), fomentando a participación activa das 
mulleres novas nos ámbitos económico, social, político e cultural. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

 
O número de persoas atendidas na Oficina municipal de Atención Xuvenil (OMIX), 

desde xaneiro de 2017 e ata o 2 de agosto de 2018 es de 156, 80 rapazas e 76 
rapaces.  

Dende unha perspectiva de xénero informouse sobre formación, emprego, 
mobilidade ou sobre a tramitación do carné xove, entre outras cuestións. 

Acción 7.4.2. Introducir a perspectiva de xénero nas actividades que se 
programan desde xuventude cunha especial atención ás artistas mulleres. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Trátase de promover a participación das rapazas en actividades tradicionalmente 

masculinizadas. Ano tras ano increméntase o número de mulleres en propostas como 
o curso de dj ou de banda deseñada, aínda que os estereotipos de xénero seguen 
vixentes e frean a moitas rapazas á hora de participar nestas actividades como 
indicase no seguinte apartado. 

Acción 7.4.3. Facilitar o acceso das rapazas á formación e aos cursos que se 
imparten desde xuventude. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 
Como se recolle no punto anterior a presenza de rapazas vai medrando cada ano 

nalgunhas das actividades tradicionalmente masculinizadas. 
-Curso de monitor/a de tempo libre: 7 de maio-21 de xuño:15 mulleres 7 homes. 
-Curso de DJ: Realizado entre o 27 de xuño e o 30 de xullo, contou con 19 

participantes, este ano apúntanse dúas mulleres fronte a unha soa do ano pasado. 
- Curso de Banda deseñada: Iniciado o 1 de agosto e remata o 29 de agosto, a 

participación feminina neste mundo tradicionalmente masculinizado vai 
incrementándose. Este ano participan 5 rapazas e 2 rapaces. 

 
Para futuros proxectos como o curso de Láser Combat, do que está aberto o 

prazo de inscrición, nótase un interese crecente por parte das rapazas cara estas 
actividades de ocio e acción, de feito que as primeiras inscricións rexistradas ata o 
momento nesta actividade, 5 prazas, foron copadas integramente por rapazas.  

 
Tamén están previstas varias charlas sobre o mundo da banda deseñada para o 

inicio do curso escolar, que serán impartidas por creadoras e un curso de maquillaxe á 
auga. Ademais da exposición de Julia Soler, artista da banda deseñada. 



 

 
 
 

Acción 7.4.4. Integrar a igualdade de xénero como obxectivo prioritario do Plan 
estratéxico da área de Xuventude. 

Resultado: Abordada 
INDICADORES 

Aínda que o Plan non se someteu a aprobación, inclúese na súa redacción entre os 
seus obxectivos como unha prioridade, a igualdade de oportunidades e o respecto á 
diversidade.  

Grao de 
cumprimento 

ALTO MEDIO BAIXO 
   

 
9 100% das accións abordadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grao de execución do III Plan de Igualdade do 
Concello de Betanzos 
 

Os resultados finais da avaliación do III Plan de Igualdade a tan só nove meses da 
súa aprobación, supoñen un grao de execución moi alto, sobre todo tendo en conta 
que algunhas das actuacións están previstas para finais de ano. En total, quedaron 
pendentes 15 accións das 109 programadas , o que supón só un 14%. Con respecto 
aos obxectivos o dato é máis favorable e alcanza o 96% de cumprimento.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
O 88% dos obxectivos tiveron un grao de cumprimento alto, es dicir que abordaron 

máis do 50% das accións que incluían. Dos 26 obxectivos, 16 cumpriron o 100% das 
súas accións.  

 
GRAO CUMPRIMENTO DOS 26 OBXECTIVOS 

ALTO (Máis 50% das actuacións abordadas) 23 88% 

MEDIO (50%das actuacións abordadas) 1 4% 

BAIXO (Menos 50% das actuacións abordadas) 2 8% 

 
 
 
No lado oposto temos un grao de cumprimento medio ou baixo no 12% dos 

obxectivos, (menos o igual ao 50% das súas actuacións abordadas), ben porque foron 
pospostas, aínda sen data confirmada ou porque a actividade deixou de realizarse. 

 
 

Obxectivos 26  
Abordados  26 100% 
Pendentes 0  

Accións  109  
Abordadas 92 84% 
Pendentes 17 16% 

GRAO DE 
EXECUCIÓN 

DO PLAN 

COMPLETO ALTO MEDIO BAIXO NINGUNO 
100% 84% 

das accións 
abordadas 

50% Menos 
do 50% 

 

RELACIÓN 
ENTRE 

OBXECTIVOS 
E GRAO DE 
EXECUCIÓN 

DO PLAN 

AXUSTADA INSUFICIENTE 

100% dos 
obxectivos abordados 

 



Por áreas, todas teñen un grao de cumprimento alto de máis do 50% das 
actuacións que incluían. As áreas de “Educación e prevención”, “Apoderamento e 
Participación Social” e “Emprego, Conciliación e Formación” son as de cumprimento 
máis alto. Por contra, as áreas de “Concienciación e Sensibilización Social” e “Cultura, 
Deporte, Turismo e Xuventude” son as de cumprimento máis baixo. 

 
GRAO CUMPRIMENTO ÁREAS 
ÁREA 1: Concienciación e Sensibilización Social. 76% 

ÁREA 2: Aponderamento e Participación Social. 89% 
ÁREA 3: Educación e prevención. 91% 

ÁREA 4: Emprego, Conciliación e Formación. 89% 
ÁREA 5: Calidade de vida, Saúde e Benestar. 87% 

ÁREA 6: Violencia de Xénero 87% 
ÁREA 7: Cultura, Deporte, Turismo e Xuventude. 80% 

 
Con respecto ás accións que quedaron pendentes, na maioría dos casos queda 

previsto o seu desenvolvemento para os meses seguintes. 
 

 
Accións pendentes 

 
Motivos 

Acción 1.1.6. Programar actividades, 
charlas o exposicións sobre a trata de 
seres humanos e a prostitución por 
conta de persoal especializado, para 
sensibilizar a sociedade sobre este 
problema. 

Queda pendente para o ano que vén esta 
acción para programala arredor do 30 de 
xullo, Día Mundial contra a Trata de 
Persoas. 

Acción 1.2.1. Realizar avaliacións 
semestrais do III Plan de Igualdade e 
estudos sobre a situación da muller no 
municipio e darlles difusión. 

Queda pendente para próxima avaliación 
lograr que sexa aos 6 meses. 

Acción 1.2.2. Realizar informes de 
impacto de xénero, en principio a 
políticas reitoras do municipio como o 
Plan Xeral de Ordenación Municipal ou 
os orzamentos, coa intención de que 
vaian estendéndose á programación 
de actividades e outras políticas 
municipais e darlles difusión na páxina 
web do Concello. 

Tendo en conta o breve período de 
desenvolvemento do III Plan de 
Igualdade (aprobouse o 30 de outubro de 
2017) algunhas das accións precisan de 
máis tempo para levarse a cabo.  

Acción 1.5.6. Incorporar criterios de 
igualdade nos procesos de 
adxudicación e contratación con 
empresas por parte do Concello. 

Esta acción está prevista que se articule 
no contexto do Plan Interno de Igualdade 
do Concello actualmente en redacción 
nun apartado denominado “Igualdade na 
xestión pública”. 

Acción 1.5.7. Incorporar a perspectiva 
de xénero nas subvencións 
municipais. 

Esta acción está prevista que se articule 
no contexto do Plan Interno de Igualdade 
do Concello actualmente en redacción 
nun apartado denominado “Igualdade na 
xestión pública”. 

Acción 2.1.5. Potenciar a inclusión da Convén articular esta medida contando 



perspectiva de xénero e impulsar a 
participación das mulleres en todas as 
áreas da planificación municipal 
(urbanismo, medio ambiente, medios 
de transporte e comunicación). 

coa participación das mulleres nas áreas 
de planificación. 

Acción 3.1.4. Ofrecer nos centros 
educativos o testemuño dalgunha 
persoa que sufrise unha experiencia 
dura a causa do sexismo, malos tratos 
ou homofobia. 

Queda pendente a actividade para o 
curso 2018-2019. 

Acción 4.2.2. Instaurar un premio 
anual para galardoar o labor das 
mulleres emprendedoras dese ano. 

A actividade desenvolverase en 
decembro de 2018 ou xaneiro de 2019. 

Acción 4.2.3. Realizar xuntanzas entre 
mulleres emprendedoras co fin de 
servir de motivación e axuda e de 
establecer redes de cooperación 
empresarial. 

A actividade desenvolverase en 
decembro de 2018 ou xaneiro de 2019. 

Acción 5.1.3. Actividades colectivas 
coas asociacións de mulleres que 
incidan na prevención de condutas 
aditivas e fomento da vida saudable. 

Queda pendente a actividade para o ano 
que vén. 

Acción 5.1.9. Celebrar o 28 de maio, 
Día Internacional de Acción pola 
Saúde da Muller, mediante actividades 
dedicadas á saúde e ao deporte. 

Programouse para a semana do 28 de 
maio una “Andaina pola Igualdade” que ía 
a celebrarse antes de que comezasen as 
actuacións del Festival “Elas son 
Artistas”. Tivo que suspenderse porque 
Cruz Roja programou unha andaina o 
mesmo fin de semana. A actividade 
queda pendente para maio do 2019. 

Acción 6.1.6. Colaborar co CIM na 
actividade “Desconexión” consistente 
nunha xuntanza de mulleres vítimas de 
violencia, que xunto aos seus fillos, 
préstanse apoio e comparten 
experiencias. 

Este ano o CIM decidiu non desenvolver 
a actividade por programar outras. 

Acción 6.1.8. Ofrecer un novo impulso 
ao Pacto local contra a violencia de 
xénero. 

Ao longo do 2019. 

Acción 7.1.8. Potenciar a linguaxe non 
sexista nas xornadas de linguaxe 
administrativa galega no IES As 
Mariñas. 

Finalmente a actividade non se incluíu na 
programación no centro. 

Acción 7.1.9. Promover a participación 
de mulleres nas actuacións con 
motivo das festas patronais e evitar os 
comportamentos machistas nos 
espectáculos. 

Aínda que queda moito camiño por 
percorrer aprécianse novos xestos como 
a inclusión no programa das festas do II 
Trofeo San Roque de fútbol feminino ou 
as actuacións dalgunhas artistas mulleres 
como Ana Mena, Aitana Ocaña, Ana 
Guerra, ou a soprano Helena Abad. 

Acción 7.2.3. Realizar co motivo da 
celebración do 28 de maio, Día 
Internacional de Promoción da Saúde 
da Muller, unha carreira ou unha ruta 

Programada unha “Andaina pola 
Igualdade” para a semana do 28 de maio. 
pero suspendeuse ao coincidir coa 
organizada desde Cruz Vermella 



ciclista pola igualdade. intentando evitar a duplicidade de 
eventos. 

Acción 7.2.4. Promover o deporte 
feminino durante as xornadas de 
“Deporte na rúa”. 

Aínda non tiveron lugar as actividades de 
“Deporte na rúa”.  

 
Se comparamos o grao de execución nestes primeiros 12 meses do III Plan de 

Igualdade coa execución do anterior Plan ao longo dos seus catro anos de 
desenvolvemento, apreciamos unha melloría na consecución dos obxectivos. O motivo 
principal disto es unha maior concienciación de todos os axentes implicados e a 
existencia dunha persoa entre o persoal municipal a xornada completa que conta entre 
as súas funcións coa igualdade de xénero e a diversidade 

 

 
No cumprimento das accións programadas a melloría es máis clara, chegando ao 

84% das accións abordadas no III Plan fronte ao 67% do anterior. 
 

 
Entre as principais áreas de mellora do anterior plan está a necesidade de fomentar 

a participación cidadá e a coordinación cos centros educativos. Ambos os obxectivos 
se cumpriron e alcalzouse un 89% de cumprimento na área de Apoderamento e 
Participación Social fronte ao 50% do anterior Plan de Igualdade. En Educación 
logrouse un 91% de cumprimento das accións, fronte ao 62% do anterior plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Plan de Igualdade 
Obxectivos 25  
Abordados  23 92% 
Pendentes 2 8% 

III Plan de Igualdade 
Obxectivos 26  
Abordados  26 100% 
Pendentes 0  

III Plan de Igualdade 
Accións  109  
Abordadas 92  84% 
Pendentes 17 16% 

II Plan de Igualdade 
Accións  107  
Abordadas 72 67% 
Pendentes 35 33% 



Avaliación de proceso e indicacións para a 
continuidade 
 
 
Neste apartado imos a analizar os éxitos alcanzados, mais tamén, e con máis 
detemento as áreas de mellora sobre as que incidir.  
 
Valóranse os eixes do Plan, (transversalidade, participación, sensibilización, 
empoderamento e diversidade), máis os recursos materiais e técnicos, o cronograma 
de traballo e o seguimento. 
 

TRANSVERSALIDADE 
 

Éxitos 

9 Lograr que o Plan se traballe dunha maneira transversal na maioría das áreas 
municipais. 

9 Facer actividades en colaboración con outras áreas. 
9 Os primeiros pasos na elaboración dun Plan de Igualdade para o persoal 

municipal o que contribuirá a unha maior transversalidade e concienciación con 
respecto á igualdade e a diversidade. 

Áreas de Mellora 
9 Falta de concienciación ou formación en igualdade.  

PARTICIPACIÓN DA VECIÑANZA, COMUNIDADE EDUCATIVA, TECIDO ASOCIATIVO E 
ECONÓMICO DO MUNICIPIO 

 

Éxitos 

9 Creación de novas canles de comunicación coas asociacións co envío a 
través do correo electrónico de información sobre actividades e campañas. 

9 Grazas a “Betanzos en negro” incrementou a participación e implicación de 
todos os sectores na sensibilización a favor da igualdade de xénero e 
contra as violencias machistas.  

9 Fomento da participación da comunidade educativa grazas a unha 
programación de actividades destinada aos centros educativos.  

9 Creación do Facebook “Betanzos Igualdade” que vén a sumarse ao “correo 
da igualdade” como canle de comunicación do que pode facer uso a 
cidadanía para suxerir o pedir melloras neste área. 

Áreas de Mellora 

9 Revisar as ferramentas/estratexias utilizadas para mellorar a coordinación 
co tecido asociativo veciñal e económico do municipio dándolles maior 
participación. 



9 Fomentar a participación das asociacións nas convocatorias conxuntas 
que se realizan, (por exemplo, as reunións para falar de igualdade  
organizadas pola Deputación dentro da campaña “Compartimos Plan”). 

 
CONCIENCIACIÓN E SENSIBILIZACIÓN 

 

Éxitos 

9 A realización de 23 actividades desde a área de igualdade, co obxectivo de 
sensibilizar e concienciar a favor da igualdade de oportunidades e a 
diversidade e contra a violencia de xénero. 

9 A variedade de actividades abarcando diversos públicos, 5 exposicións, 2 
contacontos, 3 actuacións artísticas, talleres para fomentar a calidade de vida 
das mulleres, ao que hai que sumar una proxección cinematográfica cun 
coloquio, actividades de conciliación como os campamentos, o premio Úrsula 
Meléndez de Texeda ou o roteiro Betanzos en feminino, entre outras. 

9 As actividades realizáronse ao longo de todo o ano e non só en datas como o 
día da muller, da diversidade ou contra a violencia de xénero.  

9 A implantación dunha programación estable nos centros educativos para 
concienciar aos/ás máis pequenos/as sobre a igualdade.  

Áreas de Mellora 

9 Continuar coa sensibilización e concienciación con renovados esforzos tanto a 
nivel interno como externo. 

9 Acometer as actuacións pendentes. 

APODERAMENTO 
 

Éxitos 

9 Especialmente tratouse de reivindicar o papel da muller ao longo da historia 
coa exposición “A muller en Betanzos: dous séculos”, a muller no mundo das 
artes có festival “Elas son artistas” e as escritoras mulleres coa exposición 
bibliográfica “Escritoras galegas contemporáneas”, entre outras actividades. 

9 Tratouse ademais de contribuír ao apoderamento dotando ás mulleres de 
ferramentas para o seu futuro profesional a través do servizo de orientación 
laboral ou os talleres da aula Cemit de alfabetización dixital e técnicas de 
emprego. 

Áreas de Mellora 

9 Continuar deseñando actividades que contribúan ao apoderamento feminino e 
a visibilizar as achegas das mulleres en todos os ámbitos. 
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DIVERSIDADE 
 

Éxitos 

9 Por primeira vez o día das diversidades sexuais ou o día do orgullo LGBTQI 
contou cunha programación propia con varias actividades: a proxección de 
Nove de Novembro, primeira longametraxe de temática gay rodada en galego 
xunto cun coloquio co director e o actor principal, a exposición de fotografías 
“Sorrisos transformadores” para visibilizar ao colectivo trans ademais de a 
bandeira do arco da vella que ondeou no concello, unha declaración 
institucional de apoio á diversidade e unha intensa actividade en redes sociais. 

Áreas de Mellora 

9 Incrementar as actividades destinadas á visibilización do colectivo ao longo de 
todo o ano. 

RECURSOS MATERIALES (TÉCNICOS E ECONÓMICOS) 
 

Éxitos 

9 O orzamento que permitiu unha edición do Plan cun deseño moi atractivo e 
cómodo, ademais de dípticos e outro material de difusión. 

9 O apoio económico para as actividades que o requiriron.  

Áreas de Mellora 

9 Incrementar os medios técnicos destinados á igualdade para poder abarcar a 
planificación deseñada, ampliala e dar resposta á crecente demanda existente.  

CRONOGRAMA DE TRABALLO 

No cronograma do III Plan de Igualdade aparecen só as accións que contan 
cunha calendarización determinada.  
 

Finalmente 26 das acción fixéronse en tempo e 8 quedaron pospostas, é dicir, o 
77% do total cumpriron a súa calendarización. 
 



 2017  2018 Temporalización 
Accións  3.º C. 1.º C. 2.º C. 3.º C.  

Actividades polo Día da 
Muller e da Nena na 
Ciencia (11 de febreiro) 

    En tempo. Destacouse o 
perfil das mulleres científicas 
en redes sociais. 

Acción 1.3.1./ 
Continuar coa 

concesión do premio Úrsula 
Meléndez de Texeda 
destinado a mulleres cun 
papel destacado e que 
promovan valores de 
igualdade. 

    En tempo. 

Acción 1.4.1./ 
Difusión externa do III 

Plan de Igualdade do 
Concello de Betanzos. 

    En tempo. Alongouse a 
difusión ao primeiro 
cuadrimestre do 2018 

Acción 1.4.2./ 
Difusión interna entre o 

persoal do Concello do III 
Plan de Igualdade do 
Concello de Betanzos. 

    En tempo. Alongouse a 
difusión ao primeiro 
cuadrimestre do 2018. 

Acción 1.5.1./ 
Elaboración de un Plan 

de Igualdade interno de 
aplicación na 
Administración municipal. 

      Adiantada. A primeira 
xuntanza da Comisión 
Paritaria de Igualdade para a 
redacción do Plan de 
Igualdade Interno foi o 9 de 
maio. 

Acción 1.5.2./ 
Elaboración dunha guía 

de boas prácticas dixital 
para a igualdade para 
distribuír ao persoal e 
técnicos/as do Concello. 

    A guía está realizada falta 
a difusión entre o persoal 
para o 4.º cuadrimestre. 

Acción 1.5.3./ 
Distribuír un manual de 

linguaxe non sexista entre 
o persoal e técnicos/as do 
Concello, para todas as 
comunicacións e 
documentos, mais cunha 
especial atención as notas 
de prensa, a páxina web e 
a cartelaría, por estar cara 
ao público. 

    O Servizo de 
Normalización fixou o manual 
a tempo pero falta a difusión 
entre o persoal para o 4.º 
cuadrimestre. 

Actividades polo Día 
Internacional da Muller (8 
de marzo) 

    En tempo. 

Acción 1.1.5./ 
Divulgar entre a 

cidadanía carteis, 
campañas, materiais, guías 
e recursos en materia de 
diversidade, municipais ou 

    En tempo. 



doutras institucións, ao 
longo de todo o ano pero 
especialmente con motivo 
do Día da Diversidade o 28 
de xuño. 

Acción 3.1.1./Oferta aos 
centros educativos ao 
principio de curso dunha 
programación unificada de 
actividades para a 
planificación do seu 
desenvolvemento ao longo 
do curso, co obxectivo do 
aprendizaxe de relacións 
respectuosas, valorar a 
igualdade, resolución 
pacífica de conflitos, 
eliminación de estereotipos 
de xénero, xogos e 
xoguetes non sexistas, etc. 

    En tempo 

Acción 3.3.1./ 
Introducir a perspectiva 

de xénero nos 
campamentos municipais 
onde a igualdade e a 
coeducación sexa 
protagonista (favorecer a 
autonomía do alumnado no 
ámbito doméstico, xogos, 
contacontos…) e elaborar 
un manual de boas 
prácticas en igualdade e 
linguaxe non sexista para 
esta actividade. 

    En tempo 

Acción 3.4.2./ 
Aproveitar os 

campamentos municipais 
de vacacións escolares 
para promover a 
coeducación e a 
corresponsabilidade entre 
as familias. 

    En tempo. 

Acción 4.1.7./ 
Impartición de 

obradoiros de capacitación 
laboral relacionados co 
coidado e a atención á 
dependencia. 

    En tempo 

Acción 4.2.2./ 
Instaurar un premio 

anual para galardoar o 
labor das mulleres 
emprendedoras dese ano. 

    Xaneiro do 2019. 

Acción 4.2.3./     Xaneiro do 2019. 



Realizar xuntanzas 
entre mulleres 
emprendedoras co fin de 
servir de motivación e 
axuda e de establecer 
redes de cooperación 
empresarial. 

Acción 4.3.1./ 
Impulsar e difundir os 

campamentos municipais 
como unha alternativa de 
conciliación para o período 
de vacacións escolares. 

    En tempo. 

Acción 4.3.4./ 
Divulgar os servizos 

para a conciliación 
existentes sobre todo entre 
as ANPAS elaborando una 
guía, que pode ser dixital, 
para difundir entre as nais. 

    En tempo. A guía está 
feita falta a distribución. 

Acción 5.1.4./ 
Programas de prácticas 

saudables especialmente 
dirixidos a mulleres adultas 
(Escola de costas) 

    En tempo. 

Acción 5.1.9./ 
Celebrar o 28 de maio, 

Día Internacional de acción 
pola Saúde da Muller, 
mediante actividades 
dedicadas á saúde e ao 
deporte. 

    Maio 2019. 

Acción 6.1.1./ 
Difundir campañas 

propias ou doutros 
organismos destinadas a 
loitar contra a violencia de 
xénero 

    En tempo. 

Acción 6.1.3./ 
Realizar unha 

programación de 
actividades para o 25 de 
novembro, Día 
Internacional da Loita 
contra a Violencia de 
Xénero, que destaque os 
valores da igualdade entre 
mulleres e homes e o 
respecto. 

    En tempo. 

Acción 6.1.4./ 
Convocar unha 

exposición conxunta de 
todo o alumnado e premiar 
a mellor campaña para o 

    En tempo. 



25 de novembro, Día 
Internacional contra a 
Violencia contra a Muller. 

Acción 6.1.6./ 
Recuperar a actividade 

“Desconexión” consistente 
nunha xuntanza de 
mulleres vítimas de 
violencia, que xunto aos 
seus fillos, préstanse apoio 
e comparten experiencias. 

    Eliminada polo CIM 

Acción 6.1.9./ 
Adhesión a campaña 

“En Negro contra a 
violencia” na que participan 
varios concellos galegos 

    En tempo. 

Acción 7.1.2 
Promover o traballo das 

mulleres artesás e 
promover a difusión de 
traballos artesáns 
tradicionalmente femininos 
entre os homes (Xuntanza 
Labores, exposicións co 
seu traballo...) 

    En tempo. 

Acción 7.1.4./ 
Organizar unha 

exposición de fotografías 
onde se mostre a evolución 
do papel das mulleres de 
Betanzos dende as 
primeiras imaxes que 
existen do arquivo ata 
hoxe. 

    En tempo. 

Acción 7.1.6./ 
Homenaxe a Rosalía de 

Castro como eixe principal 
do recoñecemento a 
mulleres escritoras (24 
febreiro) 

    En tempo. 

Acción 7.1.7. 
Destacar ás mulleres 

escritoras no Día do Libro e 
no Día da Poesía (23 abril, 
21 marzo) 

    En tempo. 

Acción 7.1.8./ 
Potenciar a linguaxe 

non sexista nas Xornadas 
de linguaxe administrativa 
galega no IES As Mariñas. 

    Pendente da 
programación. 

Acción 7.1.9. 
Promover a 

participación de mulleres 
nas actuacións con motivo 

    Pendente de articular 
obxectivos. 



Éxitos 
9 A temporalización concreta dalgunhas das accións. 
9 O cumprimento do 77% da calendarización fixada. 
Áreas de Mellora 
9 Abordar as actividades que quedan pendentes. 

 
FERRAMENTAS DE SEGUIMENTO 

 

Éxitos 
9 A avaliación permite valorar o cumprimento das accións previstas. 
Áreas de Mellora 

9 Valorar se a avaliación semestral es operativa xa que a programación es anual 
e por tanto quedarían sempre accións non abordadas por unha cuestión de 
datas e non sería representativa. 
 

das festas patronais. 

Acción 7.1.10.: 
Promover o emprego oral 
da lingua galega e 
potenciar o seu uso entre 
as nenas a través de 
actividades baseadas en 
contidos de igualdade e 
dinamización lingüística. 

    En tempo. 

Acción 7.2.3./ 
Realizar co motivo da 

celebración do 28 de maio, 
Día Internacional de 
Promoción da Saúde da 
Muller, unha carreira ou 
unha ruta ciclista pola 
igualdade. 

    Maio  2019. 

Acción 7.2.4./ 
Promover o deporte 

feminino durante as 
xornadas de “Deporte na 
rúa” 

    Prevista para o 2019. 

Acción 7.3.2./ 
Promover a ruta 

turística polo municipio 
“Betanzos en feminino” 
entre os centros educativos 
para que o alumnado 
coñeza o pasado e o 
presente da muller en 
Betanzos. 

    En tempo. 



PRINCIPAIS DIFICULTADES ATOPADAS 

TRANSVERSALIDADE  
9 Falta de formación e concienciación en materia de igualdade. 

PARTICIPACIÓN DA CIDADANÍA, CENTROS EDUCATIVOS E TECIDO  
ASOCIATIVO  
9 Falta de participación para determinadas actividades. 

CRONOGRAMA  
9 A temporalización fixada no cronograma tópase coa realidade que non permite 

o completo cumprimento. 
FERRAMENTAS DE SEGUIMENTO  
9 Dependencia excesiva de que as diferentes áreas implicadas faciliten os 

indicadores. 
9 Valorar se a avaliación semestral es operativa xa que a programación es anual 

e por tanto quedarían sempre accións non abordadas por unha cuestión de 
datas e non sería representativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusións  
 
 
Levar a cabo un 84% das accións previstas no III Plan de Igualdade do Concello de 
Betanzos aos doce meses da súa aprobación supón un logro moi importante e 
demostra que o plan se concibiu para que as actividades incluídas non quedasen 
como papel mollado. O carácter eminentemente práctico do Plan levou tamén a que o 
100% dos obxectivos se abordaran. 
 
Detrás dese cumprimento hai moito traballo, mais tamén unha maior implicación de 
todas e todos na consecución da igualdade. Datas como o Día Internacional da muller, 
8 de marzo de 2018, quedarán para a lembranza, porque sumaron moitas persoas que 
saíron ás rúas a loitar pola igualdade. Xa o 25 de novembro de 2017 se avanzaba esa 
concienciación crecente, xa que a participación dos betanceiros e betanceiras na 
campaña contra as violencias machistas, “Betanzos en Negro”, desbordou as mellores 
previsións. Por isto, é necesario aproveitar esta maior sensibilización social para 
avanzar na consecución da igualdade de oportunidades e remover os obstáculos que 
aínda impídena.  
 
Entre as metas máis importantes deste plan atopábase incrementar a participación da 
veciñanza, das asociacións e axentes sociais. Podemos dicir que o obxectivo se 
cumpriu a medias. Por un lado a área da participación social logrou un 89% de 
cumprimento, superouse o 50% de cumprimento do anterior Plan, dato alentador tendo 
en conta o punto de partida, pero que é necesario mellorar. Segue sendo moi difícil 
implicar á cidadanía, o esforzo que se realiza non se corresponde cos resultados 
finais. 
 
Outro dos retos do III Plan de Igualdade foi aumentar a concienciación desde idades 
máis temperás. Con este fin realizarase unha programación de actividades nos centro 
educativos e hai que agradecer a cooperación dos diferentes equipos directivos. Esta 
área obtivo un 91% de cumprimento e pode dicirse, que se cumpriu o obxectivo con 
creces, fronte ao 62% de cumprimento do anterior Plan de igualdade. 
 
Se estas son unhas das metas máis importantes deste Plan, o Concello enfróntase 
agora a outro reto: a elaboración  dun  Plan de Igualdade interno para o seu persoal, 
que xa se está a redactar, e que se completa coa próxima divulgación dun protocolo 
de acoso sexual, froito do traballo conxunto de sindicatos e Concello. Ademais de 
intentar acadar os obxectivos específicos, este documento quere, por un lado,  servir 
de  exemplo para o tecido empresarial, e por outro, reafirmarse no seu compromiso 
por acadar unha igualdade real.  
  
E comeza aí unha nova etapa na que podemos ser máis ambiciosos e ambiciosas, 
porque a concienciación medra. Cada vez máis a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes supón un dos retos inescusables do presente. 
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- Concello de Betanzos Avaliación do II plan de igualdade 2011-2014. 
- Concello de Betanzos. Avaliación I Plan de igualdade de oportunidades. 

2004-2007. 
- CCOO. Secretaría Confederal de la Mujer. Guía para o seguimento e 

avaliación dos plans de igualdade. 
- EUDEL-Asociación de Municipios Vascos e EMAKUNDE-Instituto Vasco da 

Muller. Guía para o deseño, xestión e avaliación de plans locais para a 
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- Empresas de Asesoramento para a Igualdade. Instrumentos de apoio para 
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Normativa estatal 
- Lei orgánica 1/2004, do 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.  
- Lei 39/1999, do 5 novembro, para promover a conciliación da vida familiar e 

laboral das persoas traballadoras. 
Normativa autonómica 

- Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que aprobase o texto 
- refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
- materia de igualdade. 
- Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero. 
- Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia. 
- Lei 3/2011,do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. 

 


